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 The purpose of this research was to study a commitment between graduate 
students of 2nd class which affected to the field of Public and Private Management, faculty of 
Management Science, Silpakorn University, and students’ opinion on course management 
and educational environment in the field of Public and Private Management. This research 
used qualitative research approach. The data analysis was made from an in-depth interview, 
together with a group discussion by using research guideline. The main informant was 20 
graduate students of 2nd class of Public and Private Management program, Sanamchandra 
Palace campus and Talingchan campus.  
 According to the result, it was found that the students had a deep commitment to 
Public and Private Management Program, Silpakorn University, and their opinion on the 
course management and educational environment of this field of study were as follow: For 
friendship environment, students had a commitment and was satisfied with having good 
friendship and support. For learning environment, it was found that content described in the 
course syllabus consistent with duties and it could be properly applied. For management 
environment, coordinator provided good and continuous services to students. For place and 
building, the result showed that buildings, classrooms, and restaurant were enough for 
students. However, a toilet was likely to be worn out. The environment around the university 
was totally shady and fresh.                       
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จได ้ ดว้ยความเมตตาของ  อาจารย ์ดร. ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์
ภิญโญ, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์  วิไลนุช และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ ์
อาจารยท่ี์ให้ค  าปรึกษา ขอ้ช้ีแนะ ให้ความช่วยเหลือในหลายส่ิงหลายอย่าง  ตลอดจนตรวจแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ จนวิทยานิพนธเ์ล่มน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี   
 ขอขอบคุณพี่ๆ และ เพื่อนๆ  การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นท่ี 2 ทุกคน ท่ีเป็น
ก าลงัใจ ใหก้นัและกนัตลอดมา ทั้งในยามเหน่ือยลา้และทอ้แท ้ 
 ขอขอบคุณ ผูใ้ห้ข้อมูลและผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องท าให้
วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีใหมี้ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  ทั้งผูท่ี้เอ่ยนามและผูท่ี้ไม่ไดเ้อ่ยนามอีกคร้ัง ท่ีให้
ความอนุเคราะห์  ความกรุณา  และความร่วมมือในการสัมภาษณ์จนท าให้ประเด็นเร่ือง “ความ
ผูกพนัของนักศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีมีต่อสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร” ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีตามเป้าหมายท่ีผูว้ิจยัวาง
ไว ้ขอขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณพ่อสมชาย  และคุณแม่บุษบา วีระสมวงศ ์บุพการีผูใ้ห้
ทุกส่ิงทุกอยา่งแก่ขา้พเจา้ 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลยั ซ่ึงปัจจุบนัมีคณะทั้งหมด 14 คณะ เปิดท าการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ 2486 เป็นตน้มา 
เม่ือภาคเอกชนมีบทบาทมากข้ึนต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย ความตอ้งการบุคลากรท่ี
เป็นผูมี้ความรู้และความสามารถในการบริหารงานธุรกิจจึงเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ ด้วยเหตุน้ี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงเห็นความส าคญัของการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพอิสระได้ระดับหน่ึง  และมีความสามารถทางธุรกิจขั้ นพ้ืนฐาน รวมทั้ งมี
ความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี  โดยค านึงถึง
ความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คุณภาพชีวิต 
และคุณภาพส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ  และได้ก่อตั้ งคณะวิทยาการจัดการ โดยอยู่ท่ีวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีข้ึนในปี พ.ศ 2545 โดยมีพนัธกิจเพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ มีความ
เป็นผูน้  า เพียบพร้อมดว้ยคุณธรรม และมีมาตรฐาน และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล (คณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2552) 
 เพื่อเป็นการด าเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลยั ในการกระจายการบริหารวิชาการแก่
สังคมของประเทศ ทางคณะวิทยาการจดัการจึงได้จดัท าหลกัสูตรการจดัการภาครัฐและเอกชน
ส าหรับนักศึกษา เรียกว่า MPPM เป็นคร้ังแรกท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และต่อมาไดข้ยาย
หลักสูตรมาท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และวิทยาเขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูท่ี่มหาวิทยาลยัศิลปากร  (คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552) 
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการกระจายความรู้และขยายโอกาสการศึกษาแก่ชุมชน และเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชุมชน เพ่ือพฒันาศกัยภาพความรู้ความสามารถทางการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ท่ีเก่ียวกับ
วฒันธรรมและสงัคม รวมทั้งก  าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั
ทางสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ ให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ มีคุณธรรม และสามารถพฒันา
องคก์รของตนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์เพื่อยงัประโยชน์แก่องคก์ารและประเทศชาติโดยรวม  
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 เหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีขยายหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน จากวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีมาท่ีวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์และวิทยาเขตตล่ิงชนั  คือ จงัหวดันครปฐม
และกรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัท่ีเดินทางไดส้ะดวกกว่าจงัหวดัเพชรบุรี  และในจงัหวดันครปฐมก็
ยงัไม่มีสถาบนัระดบัอุดมศึกษา สงักดัทบวงมหาวิทยาลยั ท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรการจดัการภาครัฐ
และเอกชน ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิต (2542: 741) ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 “ผกูพนั ก มีความเป็นห่วงกงัวลเพราะรักใคร่ เป็นตน้; ก่อให้เกิดพนัธะท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ตาม ; (การคลงั) ก่อหน้ีสินผกูมดัรัฐบาลใหต้อ้งจ่ายในงบประมาณแผ่นดินต่อๆ ไป เช่น หน้ีผกูพนั 
งบประมาณผกูพนั” 
 เมื่อรวมกบัค าว่า “ความ” ในลกัษณะท่ีเป็น ค  าน าหน้ากริยาหรือวิเศษเพื่อแสดงสภาพ 
(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิต 2542: 231) เป็นค าว่า “ความผกูพนั” ก็จะเป็นอาการนาม หมายถึง 
สภาพท่ีมีความกงัวลเพราะรักใคร่ สภาพท่ีก่อใหเ้กิดพนัธะท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม 
 ศิริวรรณ เสรรีรัตน์ และคณะ (2540: 16) ไดใ้หค้วามหมายดงัน้ี 
 Commitment (HR) คือความรู้สึกของแต่ละบุคคลในความตอ้งการอยากเด่นและมี
ความส าคญัขององคก์าร 
 Commitment (MGT) คือขอ้ผกูมดั การอุทิศเวลาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้กบัผูน้  าและ
การกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ค าสัง่ และเช่ือฟังค าสัง่ 
 ความส าคญัของความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษา เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทศันคติ
ทัว่ๆ ไปของนกัศึกษาท่ีมีต่อสถาบนัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ และการจดัประสบการณ์
เพื่อเรียนรู้ของสถาบัน  โดยความผูกพันต่อสถาบันของนักศึกษาไม่เพียงแต่จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีแสดงออกในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ในสถาบันเท่านั้น  แต่ยงัมีผลต่อ
ความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษากับสถาบันในอนาคตด้วย ซ่ึงจะเห็นได้จากการท่ีนักศึกษาได้
แสดงออกถึงความตั้งใจในการใชค้วามพยายามท่ีจะท าทุกอย่างเพื่อสถาบนัของตนเอง(ศศิธร 
วงศป์ระเสริฐ  2547: 5) 
 ความผูกพันของนักศึกษาเป็นความรู้สึกของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมี ต่อ
สถาบนัการศึกษา ท่ีรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลยั มีความจงรักภกัดี ซ่ือสตัย ์ มีความ
เต็มใจและมุ่งมัน่ท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ี ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็น
ศิษยข์องสถาบนัท่ีตนไดรั้บการศึกษา  
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 ชฎาภา ประเสริฐทรง และชนิกา เจริญจิตต์กุล (2547: 8) ไดใ้ห้ความหมายความผกูพนั
ต่อสถาบนั หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และการแสดงออกท่ีดีของนกัศึกษาท่ีมีต่อสถาบนั ดงัน้ี 
 1. ความผกูพนัต่อสถาบนัดา้นความคิด ไดแ้ก่ มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัปณิธานหรือ
เป้าหมายและค่านิยมของสถาบนั 
 2. ความผกูพนัต่อสถาบนัดา้นความรู้สึก ไดแ้ก่ มคีวามรู้สึกว่าเป็นสมาชิกท่ีมีความส าคญั 
มีความรัก ห่วงใยต่อความเจริญกา้วหนา้ มีความภาคภูมิใจต่อการเป็นนกัศกึษาของสถาบนั และเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแลว้ยงัมีความรู้สึกตอ้งการเป็นสมาชิกของสถาบนั 

3. ความผูกพนัต่อสถาบันด้านการแสดงออก ได้แก่ มีความตั้ งใจท่ีจะใช้ความรู้ 
ความสามารถท่ีมีอยูใ่นการศึกษาเล่าเรียน มีความเสียสละท่ีจะท ากิจกรรม แสดงพฤติกรรมโดยค านึง
ช่ือเสียงของสถาบนั มีความตอ้งการท่ีจะศึกษาเล่าเรียนกบัสถาบนัจนส าเร็จการศกึษาและศกึษาต่อ
เพ่ิมเติมเม่ือมีโอกาส 
 ธนวรรณ สุระธรรมนิติ (2549: 11) ให้ความหมายความผูกพนัต่อองค์การว่าเป็น
ความรู้สึกและทัศนคติท่ีบุคคลมีความรู้สึกต่อองค์กร และได้แสดงออกมาในลกัษณะของการ
ยอมรับนโยบาย เป้าหมาย ความทุ่มเท ความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร ความเสียสละเพื่อ
องค์กร รวมทั้ งการปฏิบัติตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไว ้
 ป่ินปัทมา ครุฑพนัธุ์ (2550: 21) กล่าวถึงความผกูพนัต่อองค์การว่าหมายถึงทศันคติ 
ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกต่อองค์การ ในลกัษณะท่ีรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึง
ขององคก์าร ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามในการ
ท างานเพื่อความส าเร็จขององค์การ มีความจงรักภักดีต่อองค์การ และต้องการท่ีจะท างานกับ
องคก์ารต่อไป 
 นักศึกษาเป็นสมาชิกท่ีส าคญัต่อการคงอยู่ของมหาวิทยาลยั หากนักศึกษาขาดความ
ผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษาแลว้ ย่อมน ามาซ่ึงผลเสียต่อสถาบนัในด้านทรัพยากรท่ีสถาบันต้อง
สูญเสียไปโดยการท าวิจยัคร้ังน้ีจะส าเร็จไดน้ั้น ปัจจยัท่ีถือว่าส าคญัก็คือ การไดรั้บการสนบัสนุนจาก
เพื่อนนกัศึกษาในการตอบค าถามเก่ียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนและมหาวิทยาลยั การร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้ งการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั เป็นตน้ ซ่ึงค  าตอบท่ีไดน้ั้นจะน ามาเป็นขอ้เสนอแนะให้กบัมหาวิทยาลยัในปรับปรุง
แก้ไขต่อไป ดังนั้นหากผูบ้ริหารของโครงการน้ีสามารถทราบถึงข้อมูลท่ีจะช่วยส่งเสริม และ
ปลกูฝังการมีจิตส านึกในเร่ืองของความผกูพนัต่อมหาวิทยาลยัใหก้บันกัศึกษา ยอ่มจะก่อใหเ้กิดผลดี
กบัมหาวิทยาลยัศิลปากรในอนาคตดว้ย 
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 ดังนั้นในการท าวิจัยคร้ังน้ี  ผูว้ิจ ัยในฐานะท่ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 
สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความผกูพนัของนักศึกษา
ปริญญาโท รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อ
ทราบถึงความผกูพนัต่อมหาวิทยาลยัแห่งน้ี รวมทั้งความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนของ
หลกัสูตรการจดัการภาครัฐและเอกชน  และเพื่อเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารของ
มหาวิทยาลยัศิลปากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและแกไ้ขปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อความผกูพนัของนกัศึกษาต่อมหาวิทยาลยัต่อไป 

 
2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาถึงความผกูพนัของนกัศกึษาปริญญาโท รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อสาขาวิชาการจดัการ
ภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลยัศิลปากร  
 2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนและสภาพแวดลอ้มในการศึกษา
ของสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  
 
3. ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาความผกูพนัของนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการ
ภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลยัศิลปากร  ผูใ้หข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นท่ี 2 วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์และตล่ิงชนั 

3.1 ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีศึกษาส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ มหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์และตล่ิงชนั 

3.2 ขอบเขตเชิงเวลา การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือน กนัยายน 2552 
ถึง กุมภาพนัธ ์2554รวมระยะเวลา 18 เดือน 

3.3 ขอบเขตเชิงประชากร นกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ และตล่ิงชนั 

    
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 เพื่อทราบถึงความผกูพนัของนกัศึกษาปริญญาโท รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อสาขาวิชาการจดัการ
ภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลยัศิลปากร  

4.2 เพื่อทราบถึงความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนและสภาพแวดลอ้มในการศึกษา
ของสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
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4.3 เพื่อพฒันาความผกูพนัและการจดัการเรียนการสอนของสาขาการจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชนในรุ่นต่อไป 

4.4 เพื่อเป็นขอ้มูลให้คณะวิทยาการจดัการและมหาวิทยาลยัศิลปากร น าไปใชใ้นการ
พฒันาความผกูพนัของนกัศึกษาต่อมหาวิทยาลยัศิลปากร 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง ความผกูพนัของนักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการภาครัฐ
และเอกชน รุ่นท่ี 2 ต่อมหาวิทยาลยัศิลปากร นั้น ผูว้ิจยัไดท้  าการคน้ควา้เอกสารต าราและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัความผกูพนัต่อสถาบัน พบว่า มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องภายใตห้ัวข้อต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ร 
2.ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
3. ความส าคญัของความผกูพนัต่อสถาบนั 
4. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษา 
5. แนวคิดเก่ียวกบัเหตุจูงใจในการศกึษา 
6. แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติต่อสถาบนั และการพฒันาการทางวิชาการ 
7. แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 

  7.1 สภาพแวดลอ้มทางดา้นเพ่ือน 
  7.2 สภาพแวดลอ้มทางดา้นการเรียนการสอน 
  7.3 สภาพแวดลอ้มทางดา้นการบริหาร 
  7.4 สภาพแวดลอ้มทางดา้นอาคารและสถานท่ี 
 8. บริบทของคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และเอกชน 
 9. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. ความหมายของความผกูพนัต่อองค์กร 
 นกัการศึกษาท่ีศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์าร ไดใ้หนิ้ยามและความหมายของความ
ผกูพนัต่อองค์กรไวม้ากมายหลายทศันะ เช่น Steers (1977 : 46 ) ไดใ้ห้นิยามของความผกูพนัต่อ
องคก์รไวว้่า เป็นความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีแสดงตนเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ร มีค่านิยมท่ีกลมกลืน
กบัสมาชิกองคก์รคนอ่ืนๆ และเต็มใจท่ีจะอุทิศก าลงักายและก าลงัใจเพื่อปฏิบติัภารกิจขององค์กร 
ความรู้สึกน้ีจะต่างจากความผกูพนัต่อองค์กร อนัเน่ืองมาจากการเป็นสมาชิกขององค์กรโดยท่ี
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พฤติกรรมของผูป้ฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างแท้จริงจะมุ่งเน้นความเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ความผูกพนัต่อองค์กรจะ
ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ 1)ความเช่ืออยา่งแรงกลา้ และการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร  เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือดา้นทศันคติในเชิงบวกต่อองค์กร มีความ
ผกูพนัอยา่งแทจ้ริงต่อค่านิยมและเป้าหมายของตนดว้ย มีความเช่ือว่าองคก์รน้ีเป็นองค์กรท่ีดีท่ีสุดท่ี
ตนจะท างานด้วยความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 2)ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร เป็นลกัษณะท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน 
พยายามท างานเต็มความสามารถ เพื่อใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายเกิดผลประโยชน์
ต่อองคก์ร และมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององคก์ร 3)ความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะรักษาไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร เป็นลกัษณะบุคลากรแสดงความตอ้งการ และตั้งใจท่ีจะปฏิบติังาน
ในองคก์รน้ีตลอดไป มีความจงรักภกัดีต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กร 
และพร้อมท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนว่าตนเป็นสมาชิกขององคก์รและรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
สนับสนุนและสร้างสรรค์องค์กรให้ดียิ่งข้ึน ส่วนณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2551 : 105) ได้ให้
ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ คือ ทัศนคติท่ีสะท้อนความเก่ียวขอ้งระหว่างบุคคลกับ
องคก์าร ซ่ึงยนิดีท่ีจะมีส่วนร่วมเป็นสมาชิก และไม่เต็มใจท่ีจะจากองคก์ารไป  นอกจากนั้นวนัวิสาข ์
สุวรรณมณี (2547 : 26) ไดอ้ธิบายว่าความผกูพนัต่อองคก์าร คือ สภาวะทางจิตใจของบุคคลท่ียดึมัน่
อยูก่บัองคก์าร ท าใหบุ้คคลรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์าร เช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์าร และรับรู้ถึงความจ าเป็นท่ีบุคคลไม่อาจละท้ิงองคก์ารไป รวมทั้งมีจิตส านึกท่ีจะ
คงอยูก่บัองคก์ารเพราะเห็นว่าเป็นส่ิงเหมาะสมและควรกระท า 
 จากความหมายของความผกูพนัต่อองคก์รท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ สรุปไดว้่า ความผกูพนัต่อ
องคก์รเป็นความสมัพนัธท่ี์เกิดข้ึนระหว่างบุคคลและองคก์าร เป็นทศันคติหรือความรู้สึกท่ีสมาชิกมี
ต่อองคก์ร รู้สึกว่าตนไดเ้ขา้ไปเก่ียวพนัและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร รวมทั้งมีความจงรักภกัดีและ
ตอ้งการท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององค์การนั้นต่อไป โดยผูว้ิจยัจะน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การสร้างแนวค าถามในการวิจยั เช่น การท่ีท่านไดรั้บรู้ถึงเป้าหมาย ค่านิยมของสถาบนั ท าให้ท่าน
รู้สึกผกูพนักบัสถาบนัอยา่งไร 
 
2. ทฤษฎทีี่เกีย่วกบัความผกูพนัต่อองค์การ 
 2.1 ทฤษฎีความต้องการของแมคแคลแลนค์  (McClelland’s Theory of Needs) 

 McClelland ได้เสนอว่าความต้องการของคนโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 3 
ประการหลกัๆ (พชัสิรี ชมพคู  า 2552 : 186-187) คือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
8 

  1. ความตอ้งการความส าเร็จ (Need for Achievement เขียนยอ่ว่า nAch) คือ ความ
ตอ้งการความส าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงบุคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จสูง มกัมีลกัษณะดงัน้ี  
   1.1 ชอบแกปั้ญหา  
   1.2 เม่ือตั้งเป้าหมายจะตั้งเป้าหมายท่ีสูงปานกลาง เพราะหากตั้งเป้าท่ีสูงมากเกินไป 
แลว้โอกาสท่ีจะบรรลุความส าเร็จจะเป็นไปไดย้าก 
   1.3 อยากไดข้อ้มลูยอ้นกลบัในงานเพ่ือปรับปรุงใหผ้ลงานดีข้ึน 
  2. ความตอ้งการความรักใคร่ผกูพนั (Need for Affiliation เขียนย่อว่า nAff) คือ 
ความตอ้งการท่ีจะเป็นท่ีรักใคร่ผกูพนั และเป็นท่ียอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มหรือสงัคม ซ่ึง
บุคคลท่ีมีความตอ้งการน้ีสูง มกัจะมีลกัษณะ ดงัน้ี 
   2.1 ปรารถนาท่ีจะสร้างสงัคมกบัผูอ่ื้น 
   2.2 ใส่ใจในการรักษาความสมัพนัธม์ากกว่าความส าเร็จของงาน 
  3. ความตอ้งการมีอ  านาจ (Need of Power เขียนยอ่ว่า nPow) คือ ความตอ้งการท่ีจะ
มีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น ซ่ึงบุคคลท่ีมีความตอ้งการน้ีสูง มกัจะมีลกัษณะ ดงัน้ี 
   3.1 อยากไดแ้ละอยากใชอ้  านาจ 
   3.2 ชอบท่ีจะโนม้นา้วช้ีน าผูอ่ื้น 
   3.3 อยากควบคุมและตอ้งการชนะในการโตแ้ยง้ 
  ซ่ึงความตอ้งการมีอ  านาจน้ีเป็นไปได ้2 ทาง คือ ในทางลบท่ีจะใชอ้  านาจครอบง า
ผูอ่ื้นเพื่อน ามาซ่ึงผลประโยชน์ของตนและพวกพอ้งของตน และในทางบวกท่ีจะใชอ้  านาจเพื่อจูงใจ 
และสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้น เพ่ือประโยชน์โดยรวม 
  กล่าวโดยสรุปตามแนวคิดของน้ี คนมีความตอ้ง McClelland การทั้ง 3 ประการ แต่
จะมีความตอ้งการทั้ง 3 ประการน้ีในระดบัท่ีมาก-นอ้ยแตกต่างกนัไป ความตอ้งการใดท่ีมีมากท่ีสุด
ก็จะเป็นส่ิงจูงใจของบุคคลนั้น โดยผูว้ิจยัจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างแนวค าถามในการวิจยั 
เช่น ท่านมีความปรารถนาท่ีจะติดต่อกบัสถาบนัอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 
 2.2 ทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs) 

 ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ
พ้ืนฐานของมนุษย ์ซ่ึงก  าหนดข้ึนโดยนักจิตวิทยาช่ือ Abraham H. Maslow ซ่ึง Maslow มองความ
ตอ้งการของมนุษยเ์ป็นล าดบัขั้นจากระดบัต ่าสุดไปยงัระดบัสูงสุด และสรุปว่า เมื่อความตอ้งการ
ในนระดบัหน่ึงไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยก์็จะมีความตอ้งการอ่ืนในระดบัท่ีสูงข้ึนอีกต่อไป 
(วิเชียร  วิทยอุดม 2551 : 182-183) ดงัน้ี 
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  1. ความตอ้งการดา้นกายภาพ (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน
ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพของมนุษย ์ ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 คือ  อาหาร อากาศ น ้ า ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม 
ยาสรักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ 
  2. ความตอ้งการความมัน่คงหรือความปลอดภยั (Security or safety needs) เป็น
ความตอ้งการดา้นความมัน่คงหรือความปลอดภยัในชีวติมนุษย ์ไดแ้ก่ ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 
ความปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น ปราศจากการคุกคามและการเส่ียงภยัท่ีท าใหเ้กิดความ
เจ็บปวด อนัตรายทั้งร่างกายและจิตใจ 
  3. ความตอ้งการการยอมรับหรือความตอ้งการทางสงัคม (Affiliation or acceptance 
needs) เน่ืองจากบุคคลอยูใ่นสงัคมจึงตอ้งการความรัก ความเช่ือถือ  การยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
  4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) เป็นความตอ้งการไดรั้บความนับถือ 
ยกยอ่งในความมีช่ือเสียง อ  านาจและเกียรติยศ เพ่ือท าใหมี้ความรู้สึกภาคภูมิใจและเช่ือมัน่ในตนเอง 
  5. ความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต (Self – actualization needs) เป็นล าดบั
ความตอ้งการท่ีสูงสุด เป็นความปรารถนาท่ีจะสามารถประสบความส าเร็จ เพื่อท่ีจะมีศกัยภาพและ
บรรลุความส าเร็จในส่ิงใดส่ิงหน่ึงในระดบัสูงสุด 
  กล่าวโดยสรุปตามแนวคิดของมาสโลว ์ความตอ้งการของคนจะเร่ิมตน้จากปัจจยัท่ี
เป็นความตอ้งการพ้ืนฐาน  เม่ือคนไดรั้บการตอบสนองขั้นพ้ืนฐานแลว้ จะเกิดแรงจูงใจในระดบัสูง
ข้ึนต่อไปตามล าดบั เม่ือใดก็ตามท่ีความตอ้งการเหล่าน้ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการนั้น
ยงัเป็นส่ิงจูงใจอยู่ แต่หากเม่ือใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการในระดบันั้นก็จะไม่เป็น
แรงจูงใจอีกต่อไป เพราะบุคคลนั้นจะแสวงหาความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนถดัไปเร่ือยๆ โดย
ผูว้ิจยัจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างแนวค าถามในการวิจยั เช่น ท่านรู้สึกอยา่งไรเมื่อไดบ้อกคน
ทัว่ๆ ไปว่าไดเ้ป็นนกัศึกษาของสถาบนัแห่งน้ี 
 2.3 ทฤษฎอีอีาร์จขีองอลัเดอเฟอร์ (Alderfer’s ERG Theory) 

 Clayton Alderfer เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีเสนอแนวคิดความต้องการของมนุษย ์ซ่ึงมี
องคป์ระกอบคลา้ยกบัทฤษฎีล  าดบัขั้นความตอ้งการของMaslow แต่ไดจ้ดัล  าดบัความตอ้งการเป็น 3 
ล าดบั (พชัสิรี ชมพคู  า 2552 : 185-186)  คือ 

 1. ความตอ้งการเพื่อการด ารงอยู ่(E=Existence Needs) เป็นความตอ้งการปัจจยัพ้ืนฐาน
ท่ีจะมีชีวิตอยู ่ รวมทั้งความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต ซ่ึงคลา้ยกบัความตอ้งการทางร่างกาย
และความตอ้งการดา้นความปลอดภยัตามทฤษฎีล าดบัความตอ้งการมาสโลว ์

 2. ความตอ้งการดา้นความสมัพนัธ ์(R=Relatedness Needs) เป็นความตอ้งการการมี
สัมพนัธภาพกบัผูอื้่น และการยอมรับจากสังคม ซ่ึงคลา้ยกบัความตอ้งการในดา้นสังคม และ
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บางส่วนของความตอ้งการไดรั้บการยกย่องแต่เป็นเพียงส่วนท่ีเกิดจากสังคมในทฤษฎีล าดบัขั้น
ความตอ้งการของมาสโลว ์

 3. ความตอ้งการการเติบโต (G=Growth Needs) เป็นความตอ้งการจากภายในท่ีผูน้ั้น
รู้สึกยกยอ่งนบัถือตนเอง ตอ้งการพฒันาตนเอง และเติบโตกา้วหนา้ ซ่ึงคลา้ยกบับางส่วนของล าดบั
ความตอ้งการขั้นท่ี 4 ของมาสโลวใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง และขั้นท่ี 5 ท่ีตอ้งการความส าเร็จ
ตามปรารถนา 

 กล่าวโดยสรุปทฤษฎีอีอาร์จีเหมือนกับการน าเอาความตอ้งการตามทฤษฎีมาสโลว ์  
มาจดักลุ่มใหม่แลว้ตั้งช่ือใหใ้หม่ และยงัมีแนวคิดท่ีคลา้ยกนัว่าความตอ้งการเหล่านั้นเรียงเป็นล าดบั 
หากแต่แตกต่าง คือ ล  าดบัขั้นความตอ้งการในทฤษฎีอีอาร์จีไม่ใช่ล  าดบัขั้นท่ีตายตวั ไม่จ  าเป็นเสมอ
ไปท่ีตอ้งการระดบัต ่ากว่าจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อนจึงจะเกิดความตอ้งการในระดบัถดัไป 
โดยความตอ้งการอาจเกิดข้ึนพร้อมกนัมากกว่าหน่ึงล  าดบัก็ได ้อีกทั้งความแตกต่างท่ีเป็นขอ้ใหญ่คือ 
ในขณะท่ีทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของมาสโลวม์องว่าความตอ้งการท่ีเมื่อไดรั้บการตอบสนอง
แลว้จะขยบัสูงข้ึนไปอย่างเดียว (Satisfaction-progression Process) แต่ทฤษฎีอีอาร์จีมองว่าความ
ตอ้งการอาจมีการยอ้นกลบัลงมาเป็นความต้องการในระดบัท่ีต ่ากว่าได้ (Frustration-regression 
Process) โดยผูว้ิจัยจะน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างแนวค าถามในการวิจยั เช่น ท่านมีความ
ปรารถนาท่ีจะติดต่อกบัสถาบนัอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 
 2.4 ทฤษฎีพืน้ฐานความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล หรือ FIRO (Fundamental Interpersonal 
Relation) ของ Schuts 

 ทฤษฎีน้ีจะพิจารณาพฤติกรรมระหว่างสมาชิกท่ีพยายามปรับตวัเขา้หากนั โดยเช่ือ
ว่าทุกคนจะมีลกัษณะเฉพาะตวัในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้น ความตอ้งการท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้น (กาญจนา ไชยพนัธุ ์ 2549 : 28-29) มี 3 ลกัษณะ คือ 
  1. ความต้องการมีส่วนร่วมหรือการเช่ือมโยงกับผูอ่ื้น (Inclusion) ได้แก่ ความ
ตอ้งการจะมีสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น โดยการแสดงพฤติกรรมการสนใจต่อผูอ่ื้น แสดงความเป็นมิตรหรือ
ความตอ้งการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น เพ่ือใหเ้กิดช่ือเสียง การเป็นท่ียอมรับ และความมีเกียรติ เป็นตน้ 
  2. ความตอ้งการในการควบคุม (Control) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลตดัสินใจ
เพื่อจะใหอิ้ทธิพล มีอ  านาจ หรือความตอ้งการจะควบคุมผูอ่ื้น ซ่ึงอาจจะแสดงออกมาในลกัษณะ คือ 
การควบคุมผูอ่ื้น 
  3. ความตอ้งการเป็นท่ีรักใคร่ของผูอ่ื้น (Affection) หมายถึง ความรู้สึกและอารมณ์
ส่วนตวัท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลสองคน เช่น ความรัก ความเป็นมิตร การช่วยเหลือเก้ือกลูกนั การ
สร้างความผกูพนัทางอารมณ์ เพื่อใหเ้กิดความใกลชิ้ดสนิทสนมต่อกนั  
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  Schut ไดเ้สนอความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลท่ีมีลกัษณะเขา้กนัได ้และเขา้กนัไม่ได้
ไว ้3 แบบ คือ 
  1. การพยายามปรับตัวเข้าหากันโดยแสดงความรู้สึกท่ีต้องการ (Interchange) 
Compatibility) โดยบุคคลจะพยายามแสดงความรู้สึกท่ีตอ้งการตน ซ่ึงมีอยู่ 3 ประการดงักล่าว
มาแลว้ และถา้บุคคลมีความตอ้งการคลา้ยกนั ก็จะมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
  2. การพยายามปรับตัวเข้าหากันโดยแสดงความรู้สึกท่ีต้องการ (Originator 
Compatibility) จะมีฝ่ายหน่ึงเป็นผูแ้สดงความตอ้งการของจน โดยพยายามริเร่ิมกิจกรรมของกลุ่ม 
ถา้ผูอ่ื้นซ่ึงเป็นผูรั้ก (Receiver) ไม่ต้องการจะร่วมกิจกรรมนั้น ปฏิสัมพนัธ์นั้นจะเป็นลกัษณะท่ี
สมาชิกเขา้กนัไม่ได ้
  3. การปรับตวัโดยการแลกเปล่ียนความตอ้งการเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีตนปรารถนา 
(Reciprocal Compatibility) โดยการแสดงความตอ้งการเก่ียวกบัพฤติกรรมใหอี้กคนหน่ึงทราบ และ
ถา้ความพอใจของสมาชิกไม่ตรงกัน หรือบุคคลไม่สามารถแสดงออกความต้องการเก่ี ยวกับ
พฤติกรรมท่ีตนพอใจใหบุ้คคลอ่ืนทราบ คนทั้งคู่ก็จะเขา้กนัไม่ได ้

 กล่าวโดยสรุปการท่ีบุคคลมีความสมัพนัธก์นั จะแสดงพฤติกรรมและความตอ้งการ
เฉพาะตน ซ่ึงพฒันาข้ึนจากการไดรั้บการสนองความตอ้งการในวยัเด็ก ความสมัพนัธข์องสมาชิกใน
กลุ่มอาจเป็นในลกัษณะท่ีเขา้กนัได้(Compatibility)  หรือเขา้กนัไม่ได(้Incompatibility) ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบับุคคลท่ีสมัพนัธก์นัและลกัษณะในการแสดงความกนัเป็นส าคญั โดยผูว้ิจยัจะน าไปใชป้ระโยชน์
ในการสร้างแนวค าถามในการวิจัย เช่น  ท่านกับเพื่อนได้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ช่วยเหลือในเร่ืองของการเรียนหรือไม่ อยา่งไร 
 
3. ความส าคญัของความผูกพนัต่อสถาบนั 

ความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษา เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสามารถใชพ้ยากรณ์การคงอยู่
หรือลาออกจากสถาบนัได ้กล่าวคือ นกัศึกษาท่ีมีความผกูพนัต่อสถาบนัสูง มีแนวโนม้ท่ีจะคงอยู่ใน
สถาบนั แต่ถา้มีความผกูพนัต ่า มีแนวโน้มท่ีจะลาออกจากสถาบนัก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษา  

    ความส าคญัของความผกูพนัต่อสถาบนัของนักศึกษา (ชฎาภา ประเสิรฐทรง และชนิกา 
เจริญจิตตก์ุล  2547 : 1, 9) มีดงัน้ี คือ 

1. เป็นการวดัเก่ียวกบัการท่ีนกัศกึษามีส่วนร่วมในเป้าหมายและค่านิยมของสถาบนั 
2. ความผกูพนัต่อสถาบนั จะสะทอ้นใหเ้ห็นทศันคติท่ีนกัศึกษามีต่อสถาบนั ทั้งในส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Experience) และการจดักิจกรรมต่างๆ
ของสถาบนั 
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3. ความผกูพนัต่อสถาบนั ไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา
ในขณะท่ีอยู่ในสถาบันเท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงพฤติกรรมในอนาคตของนักศึกษา ซ่ึงได้แก่ 
พฤติกรรมความผกูพนัต่อสถาบนั จะมีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี  

 3.1 การแสดงออกถึงความตั้งใจท่ีจะกระท าเพ่ือสถาบนั  
  3.2 มีความปรารถนาท่ีจะติดต่อกบัสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง  

 3.3 เป็นศิษยเ์ก่าท่ีตอ้งการช่วยเหลือหรือสนบัสนุนสถาบนั  
4. ความผูกพนัต่อสถาบนัของนักศึกษา จะเป็นแรงดึงดูดให้นักศึกษาสนใจท่ีจะเข้า

ศึกษาต่อเพ่ิมมากข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 นักศึกษาเป็นสมาชิกท่ีส าคญัต่อการคงอยู่ของมหาวิทยาลยั หากนักศึกษาขาดความ
ผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษาแลว้ ย่อมน ามาซ่ึงผลเสียต่อสถาบนัในด้านทรัพยากรท่ีสถาบันต้อง
สูญเสียไป การประชาสมัพนัธส์ถาบนัในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การแสดงออกถึงความภาคภูมิใจใน
การเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การร่วมในกิจกรรมของสถาบนั เป็นตน้ 
โดยผูว้ิจัยจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างแนวค าถามในการวิจยั เช่น ถา้ท่านเป็นศิษยเ์ก่าของ
สถาบนั ท่านตอ้งการช่วยเหลือหรือสนบัสนุนสถาบนัหรือไม่ 
 
4. ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อสถาบันของนักศึกษา 

ปัจจยัท่ีท าใหน้กัศกึษามีความผกูพนัต่อสถาบนั (ศศิธร วงศป์ระเสริฐ 2547 : 6) มีดงัน้ี 
1. คุณลกัษณะของนกัศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ ศกัยภาพ

ทางวิชาการ การพฒันาสติปัญญา เกรดท่ีได ้ และลกัษณะนิสยัในการศกึษาเล่าเรียน ส่วนภูมิหลงั
ของนักศึกษา ไดแ้ก่ การส่งเสริมสนับสนุนจากบิดาและมารดา ครูอาจารยใ์นโรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ปณิธานทางการศึกษาของบิดาและมารดา 
และปณิธานแรงจูงใจดา้นการเงิน เป็นตน้ 

2. คุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบด้วย สภาพแวดลอ้มทางวตัถุ ได้แก่  
อาคารและสถานท่ีเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และความเก่ียวพนัของนกัศกึษาภายในสถาบนั 
เช่น ไดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุนจากเพ่ือนและความสมัพนัธท์างสงัคม เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี
มีความสมัพนัธห์รือมีอิทธิพลทั้งทางตรงหรือทางออ้มต่อความผกูพนัต่อสถาบนั 

3. ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างนกัศึกษากบัสถาบนั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจท่ีนกัศึกษามีต่อสถาบนั 
ความสอดคลอ้งกบัปทสัถาน แรงจูงใจอ่ืน สภาพแวดลอ้มของสถาบนัหรือวิทยาลยัดา้นการเงินและ
ดา้นสุขภาพ เป็นตน้ 
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จากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ สรุปไดว้่า
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อสถาบนัและการคงอยู่ของนักศึกษา ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของตวั
นักศึกษาเอง แรงจูงใจ และธรรมชาติของสภาพแวดลอ้มภายในสถาบัน โดยผูว้ิจัยจะน าไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างแนวค าถามในการวิจยั เช่น ท่านกบัเพื่อนไดม้ีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และช่วยเหลือในเร่ืองของการเรียนหรือไม่ อยา่งไร 
 
5. แนวคดิเกีย่วกบัเหตุจูงใจในการศึกษา 

แรงจูงใจในการศึกษาว่าข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ (อมัพา แกว้จงประสิทธ์ิ 2551 : 25) ดงัน้ี คือ 
1. สภาพฐานะทางเศรษฐกิจ และสงัคมท่ีแตกต่างกนั 
2. ทุนทรัพยท่ี์ใชใ้นการศกึษามากหรือนอ้ยกว่ากนั 
3. คุณภาพของการจดัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไป 
4. ภูมิล  าเนาของสถานศึกษาท่ีอยูใ่นส่วนกลางหรือส่วนภูมภิาค 
5. ความมีช่ือเสียงของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัทั้ง 5 ประการดงักล่าว เป็นผลใหบุ้คคลมีเหตุจูงใจในการเลือกเขา้ศึกษาต่อต่างกนั 
 สมพร พรหมจรรย ์(2540 : 22) กล่าวถึงเหตุจูงใจในการศึกษาว่า เหตุจูงใจในการศึกษา

ของบุคคลในแต่ระดบัจะแตกต่างกนัออกไปตามวยั ฐานะและโอกาสในวยัเด็กส่วนใหญ่ จะเรียน
เพราะพ่อแม่ให้เรียนหรือเรียนตามเพื่อน ถา้เป็นวยัรุ่นตอนปลายและวยัท่ีก  าลงัย่างเขา้สู่วยัผูใ้หญ่
ตอนต้น คือ อายุระหว่าง 16-25 ปี ก็อาจจะมีความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัการเรียนไปอีกแบบหน่ึง 
เพราะท่ีอยูใ่นวยัน้ีเร่ิมจะมองเห็นแนวทางในชีวิตซ่ึงเห็นไดจ้ากบุคคลรอบขา้ง บางคนอาจจะเร่ิมมี
ความรับผดิชอบเก่ียวกบัภาระของครอบครัวดา้นต่างๆ ท่ีนอกเหนือไปจากความรับผิดชอบท่ีมีต่อ
ตนเอง และอาจะไดพ้บเห็นปัญหาชีวิตครอบครัว จากครอบครัวตนเอง เพื่อ ญาติพี่น้อง หรือผู ้
ใกลชิ้ดอ่ืนๆ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนอาจจะเร่ิมมีแนวหนัเหเขา้สู่ผลไดท้างเศรษฐกิจ เช่น การ
เรียนในสายงานท่ีหางานท าได้ง่าย รายได้ดี ไม่ต้องท างานหนักและท่ีส าคัญ คือ ต้องเป็นงาน
ประเภทท่ีตนมีใจรัก และชอบท่ีจะท าดว้ย เป็นตน้ บางคร้ังการเลือกศึกษา วิชาต่างๆ ของเด็กวยัรุ่น
มกัข้ึนอยูก่บัค่านิยมของพ่อแม่ พ่ีน้องและเพ่ือน เพราะการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานของคนไทยไม่
ค่อยเปิดโอกาสให้บุตรหลานมีโอกาสไดต้ดัสินใจดว้ยตนเอง พ่อแม่ ญาติพี่น้องบางคนมีค่านิยม
เก่าๆ ว่าการเรียนระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้นท่ีท าให้บุตรหลานไดง้านดีๆ ท า มีเงินเดือนสูง เป็นเจา้
คนนายคน เป็นท่ีเชิดหนา้ชูตาของพ่อแม่ วงศต์ระกูล โดยไม่ค  านึงถึงความสามารถของผูเ้รียน ใน
เร่ืองการสนบัสนุนของครอบครัวน้ีครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมกัจะพยายามส่งบุตรหลาน
ใหไ้ดเ้รียนถึงระดบัสูงสุดเท่าท่ีสติปัญญาจะเอ้ืออ  านวยใหเ้รียนได ้อาจจะเรียนถึงขั้นระดบัปริญญา
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โท ปริญญาเอก ส่วนครอบครัวใดท่ีมีฐานะเศรษฐกิจไม่ดี ไม่อาจส่งบุตรหลานให้เรียนใน
ระดบัอุดมศึกษาไดก้็จ  าเป็นตอ้งให้ออกไปประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวก่อน เม่ือมีโอกาสใน
ภายหนา้และมีความสนใจจึงกลบัเขา้มาศึกษาต่อ ในการเขา้ศึกษาของกลุ่มหลงัน้ีมกัมีความแตกต่าง
จากกลุ่มแรก กล่าวคือ คนกลุ่มหลงัน้ีมกัจะเลือกเรียนในส่ิงท่ีตนเองสนใจและเพ่ิมพนูวิทยฐานะทาง
สงัคมและเศรษฐกิจดว้ย 

Boshier (อา้งถึงใน วรรณมล ยินดีจนัทร์ 2549 : 26-27) ไดศ้ึกษาเหตุจูงใจในการเรียน
ต่อของผูใ้หญ่ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยสร้างเคร่ืองมือเขา้เรียนต่อ (Education Participation Scale : 
EPS) พบว่า องค์ประกอบท่ีเป็นเหตุจูงใจในการศึกษาต่อของผูใ้หญ่ในประเทศดงักล่าวมีหลาย
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการช่วยเหลือสังคม ดา้นการติดต่อทางสังคม ดา้นการเพ่ิมพูน
ความรู้ตามค าแนะน าของผูอ่ื้น ดา้นประเทืองปัญญา ความกา้วหน้าทางวิชาชีพของตนเอง ดา้น
ปฏิบติัตามสงัคม ดา้นการเตรียมตวัเพื่อการศึกษา ดา้นความสนใจในการเรียนรู้ ดา้นการทดแทน
ดา้นการศึกษา ดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม ด้านการหลบเล่ียงรายการโทรทัศน์ ดา้นการพฒันา
ตนเองเพื่อหลีกเล่ียงจากสภาพท่ีเป็นอยู่ ดา้นการฝึกปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และดา้นการเสริมความรู้
การศึกษาในส่วนท่ีขาด  

จากแนวคิดเก่ียวกับเหตุจูงใจในการศึกษา สรุปไดว้่า การศึกษาของแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั สภาพฐานะทางเศรษฐกิจ ทุนทรัพยท่ี์มีอยู่ คุณภาพของการจดั
การศึกษา และความมีช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษานั้นๆ ปัจจยัท่ีเป็นเหตุจูงใจในการศึกษาต่อของ
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ คือ ตอ้งการพฒันาตนเองทั้งดา้นอาชีพ และความรู้ เพ่ือความกา้วหน้าในหน้าท่ี
การงานของตน โดยผูว้ิจยัจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างแนวค าถามในการวิจยั เช่น เหตุจูงใจใน
การเรียนสาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนของท่านคืออะไร และเพราะเหตุใดจึงเลือกศึกษาต่อ
ท่ีสถาบนัแห่งน้ี 

 
6. แนวคดิเกีย่วกบัทัศนคตต่ิอสถาบัน และการพฒันาทางวชิาการ 

Newcomb ( ศศิธร วงศป์ระเสริฐ 2547 : 7)  ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติว่า ทศันคติ
เป็นความรู้สึกโน้มเอียงของจิตใจท่ีมีต่อประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บ บุคคลจะแสดงทศันคติทาง
พฤติกรรมเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1. การแสดงออกในลกัษณะความพึงพอใจ เห็นดว้ย หรือชอบในส่ิงนั้น ซ่ึงจะท าให้
อยากเขา้หาหรือเขา้ไปใกลส่ิ้งนั้น ลกัษณะเช่นน้ีเรียกว่า ทศันคติเชิงบวก (Positive Attitude)  

2. การแสดงออกถึงความไม่พอใจ ไม่ชอบ ไม่เห็นดว้ย ซ่ึงเป็นเหตุท่ีท าใหอ้ยากอยูห่่างๆ
ส่ิงนั้น ลกัษณะเช่นน้ีเรียกว่า ทศันคติเชิงลบ (Negative Attitude)  
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3. การแสดงออกในลกัษณะเฉยๆ หรือไม่ชอบ เรียกว่าทศันคติแบบกลางๆ  
Nora (ชฎาภา ประเสิรฐทรง และชนิกา  เจริญจิตต์กุล  2547 : 17-18) ไดใ้ห้ความหมาย

ของการพฒันาวิชาการ ว่าเป็นการวดัการรับรู้เก่ียวกบัประสบการณ์ทางวิชาการของนักศึกษา ท่ี
นักศึกษาไดรั้บจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูบ้ริหาร การวดัการรับรู้เก่ียวกบัการเตรียมตวัในการ
ประกอบอาชีพของนกัศึกษาภายในสถาบนัท่ีก  าลงัศึกษาอยู ่ส่วนสปาดี (Spady) ไดก้ล่าวว่าคะแนน
หรือเกรดท่ีนกัศึกษาไดรั้บ ถือเป็นการพฒันาทางวิชาการของนกัศึกษาเพราะเกรดท่ีนักศึกษาไดรั้บ
ถือว่าเป็นรางวลัตอบแทนภายนอกท่ีเห็นได้ชดัท่ีสุด ท่ีให้แก่นักศึกษาท่ีเข้ามามีส่วนร่วมหรือมี
ปฏิสมัพนัธก์บัวิชาการของสถาบนั ส่วนการพฒันาทางสติปัญญาจดัเป็นรางวลัตอบแทนภายในท่ี
นกัศึกษาไดรั้บจากวิชาการของสถาบนั โดยสรุปไดว้่าการพฒันาทางวิชาการ หมายถึง ส่ิงเร้าเชิง
วิชาการท่ีนกัศึกษาไดรั้บในสถาบนั นอกจากนั้น Chapman and Pascarella ไดศ้ึกษาพบว่า ตวัแปร
พยากรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางวิชาการท่ีสามารถพยากรณ์ความผกูพนัต่อสถาบนั ไดแ้ก่ การ
พบปะอย่างไม่เป็นทางการเก่ียวกบัประเด็นทางวิชาการของอาจารยก์บันักศึกษา การสนทนากบั
เพื่อนในสาระของวิชาการ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการใชส้ติปัญญา 
และการคาดหวงัเกรดเฉล่ียท่ีจะไดรั้บในเทอมต่อไป โดยเกรดเฉล่ียท่ีไดรั้บจะสามารถใชพ้ยากรณ์
ความผกูพนัและการคงอยูข่องนกัศึกษาได ้ 

จากแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติต่อสถาบัน และการพัฒนาทางวิชาการ สรุปได้ว่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยก์บันักศึกษา ประสบการณ์ทางวิชาการของนักศึกษา และเกรดท่ี
นกัศึกษาไดรั้บ สามารถใชใ้นการพยากรณ์ความผกูพนัและการคงอยูข่องนักศึกษาได ้โดยผูว้ิจยัจะ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างแนวค าถามในการวิจยั เช่น ท่านมีทศันคติหรือความรู้สึกอย่างไรกบั
สถาบนัแห่งน้ี 

 
7. แนวคดิเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

สภาพแวดลอ้มมหาวิทยาลยั หมายถึง ลกัษณะใดๆ ก็ตามของสถาบนัอุดมศึกษานั้น เป็น
ส่ิงเร้า (Stimulus) ท่ีมีศกัยภาพอนัมีอิทธิพลต่อนักศึกษา (ชูชีพ เหมือนพร้อม 2548 : 11) ส่วนจ ารัส 
พิมพา 2547 : 11) กล่าวว่าส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีชีวิต
และไม่มีชีวิตท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ทั้งกายภาพและสังคม การสอนและความสัมพนัธ์ของบุคลากรใน
โรงเรียน ตลอดจนระบบต่างๆ และกิจกรรมอนัมีผลท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน
การพฒันาของนกัเรียนทั้งในดา้นทศันคติและประสบการณ์ นอกจากนั้นAstin (1971 : 23 )  ไดใ้ห้
ความหมายว่าสภาพแวดล้อมสถาบันโดยทั่วไปหมายถึงคุณลักษณะต่างๆ ของสถาบันหรือ
มหาวิทยาลยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันานิสิตและไดใ้ห้ความหมายของส่ิงเร้าเชิงสภาพแวดลอ้ม
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ของสถาบนัไวว้่าเป็นพฤติกรรมเหตุการณ์หรือคุณลกัษณะใดๆ ของสถาบนัท่ีสังเกตเห็นได ้และท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการรับรู้ดา้นประสาทสัมผสัของทุกคนในสถาบนัโดยเฉพาะ
นกัศึกษา สภาพท่ีเป็นอยูห่รือส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่างๆ เหล่าน้ี สามารถจะยืนยนัและตรวจสอบไดจ้ากการ
สงัเกตอิสระ ซ่ึงไดแ้บ่งส่ิงเร้าเชิงสภาพแวดลอ้มออกเป็น 4 ดา้น คือ  

1. สภาพแวดลอ้มทางดา้นเพ่ือน  
2. สภาพแวดลอ้มทางดา้นการเรียนการสอน  
3. สภาพแวดลอ้มทางดา้นการบริหาร  
4. สภาพแวดลอ้มทางดา้นอาคารและสถานท่ี 
สรุปไดว้่า การจ าแนกขอบข่ายของสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษานั้น สามารถจ าแนกได้

หลายประเภทตามเกณฑ์หรือกรอบแนวคิดในการจ าแนกของนักทฤษฎีแต่ละคน แต่ในการ
ศึกษาวิจัยค ร้ังน้ีผู ้วิจัยจะยึดการจ าแนกตามแนวของAstin  ท่ีจัดแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเพ่ือน สภาพแวดลอ้มทางดา้นการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้มทางดา้นการ
บริหาร และสภาพแวดลอ้มทางดา้นอาคารและสถานท่ี อนัเป็นส่ิงเร้าให้นักศึกษาท ากิจกรรม หรือ
แสดงลกัษณะท่ีพึงประสงคต่์างๆ ออกมา  
 7.1 สภาพแวดล้อมทางด้านเพือ่น 

 สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อน เป็นสภาพแวดล้อมท่ีส าคัญและมีอิทธิพลต่อ
นกัศึกษาอย่างมาก นักศึกษาท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในวยัก  าลงั
เจริญเติบโต เป็นผูใ้หญ่ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความอยากรู้
อยากเห็นของความเป็นอิสระ มีความเช่ือมัน่ในอุดมการณ์และความคิดใหม่ๆ นักศึกษาเม่ือเขา้ไป
อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อน  กลุ่มเพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงและการพฒันาการทางดา้นความรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพและคุณธรรมของนักศึกษา 
นกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในสถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในกลุ่ม
เพื่อน สภาพแวดลอ้มสงัคม กลุ่มเพื่อนยงัมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และพฒันาการดา้นการเลือกคบ
เพื่อน อุดมคติในการเลือกคู่ครอง กิจกรรมสังคมในกลุ่มเพื่อน การใชเ้วลาว่ างในกลุ่มเพื่อนและ
เทคนิคในการปรับตวัให้เขา้กบักลุ่มเพื่อนของมวลสมาชิก นักศึกษาเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการทาง
สงัคม ตอ้งการเพื่อนสนิท ความสมัพนัธร์ะหว่างนกัศึกษากบัครอบครัวมีน้อยลง มีกลุ่มเพื่อนเขา้มี
บทบาทต่อนักศึกษามากข้ึนทั้ งในด้านทัศนคติ ทักษะ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถและ
บุคลิกภาพของนกัศึกษา (รัตนาภรณ์  ศรีพุ่มบาง 2550 : 30-31)  

 ความสมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อน แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ (ศศิธร วงศป์ระเสริฐ 2547 : 9) คือ 
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 1. ความสมัพนัธท์างอารมณ์ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีตั้ งอยู่บนรากฐานของความรู้สึก
และความผกูพนัต่อกนั เช่น ความรู้สึกระหว่างครอบครัว ความรู้สึกผกูพนัระหว่างเพื่อนกบัเพื่อน 
การตดัสินใจอาศยัความรู้สึก อารมณ์และอาวุโสเป็นหลกั กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธล์กัษณะน้ี 
ไดแ้ก่ กิจกรรมบนัเทิง การเชียร์กีฬา ความสมัพนัธแ์บบน้ีจะสูญหายและถกูท าลายไปโดยง่าย เพราะ
ไม่ไดเ้กิดข้ึนดว้ยเหตุผลและหลกัการ 

 2. ความสมัพนัธท์างสติปัญญา เป็นความสัมพนัธ์ท่ีตั้ งอยู่บนรากฐานของเหตุผล
และหลกัการ อาศยัความรู้ ความคิด และสติปัญญาเป็นเคร่ืองเช่ือมโยง เช่น ความรู้ของเพื่อน
ร่วมงาน นิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้องเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั กิจกรรมเก่ียวกบั
ความสมัพนัธน้ี์ลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ การอภิปรายหรือสมัมนาวิชาการเพ่ือแกปั้ญหาต่างๆ ความสมัพนัธ์
แบบน้ีจะยนืยงและมัน่คง เพราะเป็นความสมัพนัธท่ี์จ  าเป็นส าหรับกลุ่มเพ่ือน ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของ
แวดวงวิชาการของมหาวิทยาลยั  

 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน (รัตนาภรณ์  ศรีพุ่มบาง 2550 : 31) มีดงัน้ี 
 1. เป็นกลุ่มท่ีประสานชีวติจากสงัคมในบา้นไปสู่สงัคมมหาวิทยาลยั ท าใหน้กัศึกษา

ไดรู้้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จในดา้นใดดา้นหน่ึง 
 2. เป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุน และเป็นเคร่ืองมือให้บรรลุเป้าหมายทางพุทธิปัญญาของ

การศึกษาในมหาวิทยาลยั 
 3. เป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุน สนองอารมณ์จิตใจ และความตอ้งการของนักศึกษา ซ่ึง

อาจจะไม่ตรงกบัอาจารย ์หอ้งเรียน และมหาวิทยาลยั 
 4. เป็นกลุ่มท่ีเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาเรียนรู้ และเขา้ใจในชีวิตการอยู่ร่วมกนั การ

สมาคมและการท างานกบัคนท่ีมภีูมิหลงัแตกต่างกนัไดดี้ 
 5. กลุ่มเพื่อนอาจมีการยยุงใหม้ีการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ กระตุน้ใหเ้กิดความคิด

หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ใหก้  าลงัใจในการเปล่ียนแปลงของนกัศึกษา หรือทางกลบักนั กลุ่มเพื่อนก็
อาจจะช่วยกนับ ารุงรักษาสภาพท่ีคงเดิมไวไ้ม่ยอมเปล่ียนแปลงอะไรก็ได ้

  6. นกัศึกษาท่ีเรียนไม่ค่อยดีหรือมคีวามผดิหวงั กลุ่มเพื่อนจะช่วยให้นักศึกษาเลือก
ทางออกทางอ่ืน หรือช่วยใหน้กัศึกษามีภาพพจน์ไปในทางบวก โดยจะสนบัสนุนใหค้วามสนใจต่อ
ส่ิงอ่ืนท่ีมิใช่การศึกษา 

 7. องคก์ารบริหารนิสิตนักศึกษามกัจะมีหน้าท่ีเป็นพรรคพวกของนิสิตแต่ละคน 
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนดงักล่าว เป็นผลมาจากการรวมตวัของนกัศึกษา มีการแพร่จากแต่ละคนไปสู่

บุคคล การใชชี้วิตในสงัคมมหาวิทยาลยั ตลอดจนพฒันาการดา้นต่างๆ ของนกัศึกษาใหเ้จริญงอกงาม  
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 จากความหมายขา้งตน้สรุปได้ว่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลส าคญัต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาทั้ งด้านวิชาการ และด้านความประพฤติ ตลอดจนกระทั่ง
บุคลิกภาพ ดงันั้น การเขา้ร่วมของกลุ่มนิสิตนกัศึกษา จึงมีอิทธิพลส าคญัต่อชีวิตในอนาคตของเขา
อย่างแน่นอน โดยผูว้ิจยัจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างแนวค าถามในการวิจยั เช่น  ท่านรู้สึก
ผกูพนัและพึงพอใจกบัมิตรภาพของเพื่อนๆ ในสถาบนัแห่งน้ีอยา่งไร 
 7.2 สภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอน 

 สภาพแวดลอ้มทางดา้นการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนและการสร้างบรรยากาศ ในการเรียนการสอน เพ่ือใหผู้เ้รียนไดค้วามรู้ และสามารถน าความรู้
ไปปฏิบติัไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ประกอบกบัการจดัหลกัสูตร พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์
การน าส่ือการเรียนการสอนมาใช้อย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม และรวมถึงสัมพนัธภาพระหว่าง
ผูส้อนกบัผูเ้รียน องคป์ระกอบเหล่าน้ีมีความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ด (รัตนาภรณ์ ศรีพุ่มบาง 2550 : 
21) 

 ส านักงานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั (2543-2557 : 6-7, 10) ไดก้  าหนดองค์ประกอบ
ของการจัดการ เ รี ยนการสอน กรอบในการพัฒนาดัช นีในส่วนปัจจัย เ ก้ื อหนุน ดัง น้ี 
“สถาบนัอุดมศึกษาพึงจดัปัจจยัเก้ือหนุน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ มีอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ืออ  านวยต่อการจดัการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น แบบ
กลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และแบบการศึกษาค้นควา้ดว้ยตนเอง มีห้องสมุด ต ารา หนังสือวารสาร ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่ือการเรียนการสอน และวสัดุอุปกรณ์ท่ี
เอ้ืออ  านวยต่อการสืบคน้ และเสาะแสวงหาความรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีอาณาบริเวณ
และบรรยากาศท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนิสิต นกัศึกษา” 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ จะต้องมีปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน
ประกอบดว้ย 

 1. มีอาคารและหอ้งเรียนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
 2. มีหอ้งสมุดและแหล่งคน้ควา้ 
 3. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการคน้ควา้ 
 4. มีโสตทศันูปกรณ์และส่ือสารศึกษา 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (พระมหาอ านวย ครองบุญ 2547 : 49) ให้

ความหมายของการจดัการเรียนการสอนท่ีดีว่า ผูส้อนจะตอ้งมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า โดยการ
จ าท าแผนการสอน และส่ือการเรียนไวใ้หพ้ร้อม ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมการเรียนการสอนมีประโยชน์
หลายประการ คือ 
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 1. ช่วยสนองความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งทัว่ถึง 
 2. ช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมและสนุกสนาน น่าสนใจ 
 3. ช่วยสนองพฒันาการทางกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 
 4. ช่วยใหผู้เ้รียน คิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น 
 กล่าวโดยสรุปสภาพแวดลอ้มทางการเรียนการสอนเป็นปัจจยัส าคญั การเรียนการสอน

จะประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายประกอบดว้ยองค์ประกอบหลายอย่าง คือ ผูส้อน ผูเ้รียน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้เรียน และบรรยากาศในการเรียนการสอนจ ะเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ประสิทธิภาพของสถาบนัของนกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง กบั
สถาบันท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ า มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนท่ีต่างกัน จะเห็นได้ว่า 
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนการสอนมีผลกระทบโดยตรงกบันกัศึกษาในเร่ืองของการเรียนการสอน
ซ่ึงจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และประสบผลส าเร็จในการเรียน  โดยผูว้ิจยัจะน าไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างแนวค าถามในการวิจยั เช่น  วสัดุ อุปกรณ์ในการเรียนและการสอนจดัว่า
ทนัสมยัและมีคุณภาพไดม้าตรฐานหรือไม่ และมีผลต่อการเรียนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
 7.3 สภาพแวดล้อมทางด้านการบริหาร 

 สภาพแวดลอ้มทางดา้นการบริหาร หมายถึง การด าเนินงานดา้นการบริหารสถาบนั
รวมทั้งนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีมีผลบงัคบัใชก้บันักศึกษาและบุคลากรในสถาบนั 
ระบบการบริหารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการจัดการศึกษา ถา้ระบบบริหารเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยใหน้กัศึกษาพฒันาอยา่งเต็มท่ี ระบบบริหารท่ีดีตอ้งให้สถาบนัมีอิสระในการ
ด าเนินงาน เปิดโอกาสให้อาจารยแ์ละนักศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการ ฝ่ายบริหารจะต้องเขา้ใจ 
หลกัการบริหาร เขา้ใจลกัษณะอุดมศึกษาทั้งในดา้นเก่ียวกบัผูเ้รียนและลกัษณะการเรียนการสอน 
ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา นอกจากน้ียงัตอ้งมีความสามารถ
ในการบริหารบุคลากรในสถาบัน สร้างระบบการบริหารให้มีความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย และเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรของสถาบนัไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานอยา่งทัว่กนั(อ านวย บานปรีชา 
2544 : 14) ดังนั้นฝ่ายบริหารจะต้องเป็นผูท่ี้มีความเข้าในหลกัการบริหาร เข้าใจลกัษณะการ
อุดมศึกษา ทั้งในดา้นเก่ียวกบัผูเ้รียนและลกัษณะการเรียนการสอน ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาระดบั
อ่ืน นอกจากน้ียงัตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการบริหารบุคลากรในสถาบนั สร้างระบบบริหาร
ใหค้วามยติุธรรมแก่ทุกฝ่าย เปิดโอกาสใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ประสบความส าเร็จ
ในการศึกษาตามบทบาทและหนา้ท่ีแห่งตน 
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 Goldhammer et al. ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล
และไม่มีประสิทธิผล และพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล มีคุณลกัษณะ 8 ประการ 
(สุนทร โคตรบรรเทา 2551 : 17-19) ดงัต่อไปน้ี 

 1. ส่วนใหญ่ไม่ไดต้ั้ งใจเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ตั้งใจเป็นครูสอนธรรมดา แต่
ไดรั้บการส่งเสริมจากหวัหนา้ใหเ้ป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 2. ส่วนใหญ่มีความศรัทธาในตวันกัเรียนอยา่งจริงใจ ไม่ไดว้ิจารณ์เด็กในเร่ืองไม่เรียน
หนงัสือ และปัญหาดา้นความประพฤติ และคิดว่าปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีสถานศึกษาตั้งมาเพ่ือ
แกไ้ข ดงันั้นผูบ้ริหารจึงเนน้ความรับผดิชอบไปสู่การแกปั้ญหาของเด็กนกัเรียน 

 3. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการท างานกบัผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิผล และไดรั้บ
ความร่วมมืออย่างดี ผูบ้ริหารมีความภูมิใจในตวัและครูและยอมรับว่าครูเป็นผูเ้สียสละ และมี
ความสามารถ ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่และความกระตือรือร้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชก้ระบวนการ
กลุ่มไดดี้ รับฟังความคิดเห็นของผูป้กครอง ครู และนกัเรียน และยงัมีทกัษะในการคิดฉบัพลนั และ
เห็นใจเพื่อนร่วมงาน 

 4. ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นผูเ้ด็ดขาดในการหาการยอมรับความต้องการของ
สถานศึกษา มกัจะเผชิญกบัปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคจากส านกังานเขตพ้ืนท่ีและการขาดแคลนทรัพยากร 
รู้สึกว่ามีความยุง่ยากในการอยูก่บัขอ้จ  ากดัระบบราชการ และมกัจะละเมิดสายการบงัคับบญัชา โดย
หาทางผอ่นคลายปัญหาจากแหล่งใดก็ไดท่ี้เห็นว่ามีทางเป็นประโยชน์ 

 5. ผูบ้ริหารมีความกระตือรือร้นในฐานะเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และยอมรับความ
รับผดิชอบของตนในฐานะเป็นพนัธกิจมากกว่าเป็นงานท า ยอมรับบทบาทตนเองในปัญหาสังคม
ปัจจุบนั ความไม่ชดัเจนต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัและงานท ามีความส าคญันอ้ยกว่าเป้าหมายท่ีตนรู้สึกว่ามี
ความส าคญัตอ้งบรรลุ ดงันั้นจึงพบว่ามีทางเป็นไปไดท่ี้จะอยู่กบัความไม่ชดัเจนต่างๆ ในต าแหน่ง
ของตน 

 6. ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ต่อการศึกษาและสามารถแยกขอ้แตกต่างระหว่างเป้าหมาย
ของการศึกษาในระยะสั้นกบัระยะยาว ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมีปรัชญาเก่ียวกบับทบาทของการศึกษา
และความสมัพนัธข์องปรัชญาภายในบทบาทนั้น 

 7. ผูบ้ริหารเป็นผูรู้้จกัปรับตวั ถา้พบว่ามีบางส่ิงใชก้ารไดส้ามารถเปล่ียนแปลงในส่ิง
ท่ีจ  าเป็นทนัที และลงมือเดินตามเสน้ทางใหม่อยา่งปลอดภยั 

 8. ผูบ้ริหารเป็นนกัยทุธศาสตร์ท่ีสามารถ ผูบ้ริหารสามารถก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ
วางแผนวิธีท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคน์ั้น มีความสนใจในการก าหนดวิธีด  าเนินการท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ในการไดม้าซ่ึงการเปล่ียนแปลง 
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  กล่าวโดยสรุปคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ช้ีให้เห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตอ้งเป็นผูส้นใจการบริหารรัฐศาสตร์ และสนใจภาวะผูน้  าทางการศึกษามากท่ีสุด  

 การบริหารสถาบนัระดบัอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น ควรมีปัจจยัท่ีจะน าไปสู่
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้(ศศิธร  วงศป์ระเสริฐ 2547 : 11)  ดงัน้ี 

 
 1. มีนกัศึกษาท่ีมีสติปัญญาพ้ืนฐานดีพอสมควร 
 2. มีนกัศกึษาท่ีมคีวามชอบในสาขาท่ีตนเรียน 
 3. มีอาจารยดี์พอ และมีอาจารยป์ระเภทประจ ามากพอเมื่อเทียบกบัจ านวนนกัศกึษา 
 4. มีบรรยากาศอนัเหมาะสมส าหรับเป็นส านึกศกึษาและวิจยั 
 5. มีวิธีการสอนท่ีส่งเสริมให้วิชาความรู้ ความคิดแตกฉาน ไม่ใช่ส่งเสริมแต่การ

ท่องจ า 
 6. มีการประสานงานระหว่างสาขาวิชาการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ทั้งภายในและ

ภายวิชาท่ีศกึษา 
 7. มีระบบบริหารท่ีดี และมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนั้น ระบบบริหารของมหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารในต าแหน่งส าคญัมีคุณวุฒิ และสามารถอุทิศเวลาปฏิบติังานไดม้ากพอ 
 2. การควบคุมการบริหาร และการวางนโยบายเป็นไปโดยหลกัประชาธิปไตย 
 3. ระบบการบริหารสนบัสนุนความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
 4. การเงินคล่องตวั 
 5. การบริหารงานบุคคลเหมาะกบับุคคลประเภทอาจารย ์
  กล่าวโดยสรุปการบริหารสถานศึกษา คือ กระบวนการด าเนินงานจดักิจกรรมต่างๆ 

ท่ีกลุ่มบุคคล โดยการน าของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อใหก้ารศึกษาแก่ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ 
มีทกัษะและมีเจตคติตามจดหมายของหลกัสูตร ท าใหผู้เ้รียนเติบโตข้ึนมาเป็นสมาชิกท่ีดีตามความ
ตอ้งการของสงัคม โดยผูว้ิจยัจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างแนวค าถามในการวิจยั เช่น ท่านมี
ความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการจดัตั้งหลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
 7.4 สภาพแวดล้อมทางด้านอาคารและสถานที ่

 สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารและสถานท่ี หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ หรือ
ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้น เช่น บริเวณสภาพพ้ืนท่ีของสถานท่ีตั้ง
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องพยาบาล สนามกีฬา สถานท่ี
พกัผ่อน การตกแต่งอาคารสถานท่ีและส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆ ภายในบริเวณสถานศึกษา
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รวมทั้งสภาพแสงเสียง และอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ และการพฒันาในดา้นต่างๆ ของ
นกัศึกษา (รัตนาภรณ์  ศรีพุ่มบาง 2550 : 17) 

 นักศึกษาทั่วไปยอมรับกันแล้วว่า อาจารยไ์ม่ใช่ตัวจักรส าคัญท่ีจะสร้างความ
เจริญเติบโตทุกดา้นใหแ้ก่เด็กเพียงฝ่ายเดียว อาคารเรียน และสภาพของอาคารและสถานท่ีก็มีส่วน
เสริมความเจริญงอกงามให้แก่เด็กอยู่มาก เพราะการตกแต่งอาคารสถานท่ี และบริเวณให้มีส่วน
เก้ือกลูต่อการเรียนรู้ของเด็กจะช่วยใหเ้ด็กเกิดความสดช่ืนร่มเยน็ เป็นแรงจูงใจให้อยากมาโรงเรียน 
มีความรักหวงแหน และภาคภูมิใจโรงเรียน ลกัษณะเช่นน้ี จะช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของเด็กได ้ 
ดงัท่ี ชไมพร ตุม้พงษ ์(2544 : 13) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารอาคารสถานท่ีว่า หมายถึง การ
บริหารสถานศึกษาที่เ กี ่ยวกบัอาคาร ที่ด ิน  สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ภายในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เอ้ือประโยชน์ในดา้นการ
เรียนการสอนไปสู่เป้าหมาย 

 โสภณ บุญยะพรรค (2547 : 19-20) ได้กล่าวถึงขอบข่ายของงานบริหารอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มไวด้งัน้ี 

 1. ขอบเขตของการบริหารอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 
การวางแผนและการจดัสร้างอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การออกแบบ 
การจดัสร้างและการควบคุมการก่อสร้าง การจดัหาอาคารเพ่ิมเติม การตกแต่งอาคารทั้งภายในและ
ภายนอก การวางแผนการใชอ้าคาร หอ้งเรียนและบริเวณต่างๆ การจดัท าแผนผงัอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม การร้ือถอนดัดแปลงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มการใช้อาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนของนักเรียนต่อการสอนของบุคลากรผูส้อนต่อการ
ปฏิบติังานของบุคลากรผูส้นบัสนุนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์อย่างเหมาะสมกบังาน 
การก าหนดการใชง้านแต่ละหอ้งแต่ละอาคารและบริเวณของสถานศึกษา 

 2. การก าหนดผูรั้บผดิชอบอาคารสถานท่ีและบริเวณพ้ืนท่ีต่างๆ รวมทั้งครุภณัฑก์าร
จดัหอ้งเรียนและสภาพแวดลอ้มท่ีถกูสุขลกัษณะอนามยั การเลือกใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองตกแต่งต่างๆ 

 3. การบ ารุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มให้คงสภาพการใช้งานให้ยาวนาน 
ประกอบดว้ยการดูแลความสะอาดเรียบร้อยการซ่อมแซมตามวาระ การดูแลก าจดัปลวกท่ีจะท าลาย
อาคาร การควบคุมดูแล ประกอบดว้ยการก ากบัติดตามการใชแ้ละการบ ารุงรักษา การดูแลการใชใ้ห้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ตามกฎระเบียบของสถานศึกษา การตรวจสอบอาคารสถานท่ีเป็นระยะๆ 
การประหยดัค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ การดูแลสนามและบริเวณโรงเรียน 
ตลอดจนการรักษาความปลอดภยับริเวณแวดลอ้มของอาคารสถานท่ีและบุคลากรทุกฝ่ายให้ไดรั้บ
ความปลอดภยัจากการใชบ้ริการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
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 4. การประเมินผลการใชอ้าคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ให้ไดท้ราบความพอเพียง
หรือความหนาแน่นของการใชอ้าคารสถานท่ี งบประมาณในการควบคุมดูแลบ ารุงรักษาความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการ น าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการบริหารจดัการในอนาคต 

 ลกัษณะของการวางผงัสถานศึกษาท่ีดี ส าหรับประเทศไทยว่าควรมีการวางผงัโดย
ค านึงถึงส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี  (ศศิธร วงศป์ระเสริฐ 2547 : 12)  คือ 

 1. ตอ้งตั้งอยูบ่นท่ีเหมาะสมในแง่มุมของชุมชน และโรงเรียนอ่ืนๆ และกวา้งขวาง
พอเหมาะกบัโครงการปัจจุบนั รวมทั้งสามารถขยายไดใ้นอนาคต 

 2. ตอ้งตั้งอยูใ่นสถานท่ีปลอดภยั สวยงาม และสามารถใชป้ระโยชน์เพื่อกิจกรรม
กลางแจง้และนนัทนาการไดม้ากท่ีสุด 

 3. ตอ้งวางผงัท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้ เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
สงัคมอนาคต 

 4. จดัส่วนท่ีมีเสียงอึกทึกและส่วนท่ีสงบเงียบใหแ้ยกจากนั รวมทั้งอาจารยฝ่์ายสอน
และฝ่ายธุรการกค็วรแยกเป็นสดัส่วน 

 5. ควรตั้งอยูท่ี่ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาการจราจรนอ้ยท่ีสุด 
 6. ระบบจราจรในสถานศึกษา ควรจดัแยกเป็นทางรถยนต ์รถจกัรยาน และทางเดินเทา้ 
 7. ควรค านึงถึงการระบายอากาศ และแสงสว่างใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ 
 8. ตอ้งสร้างวสัดุท่ีเลือกสรรมาอยา่งดี ทนทาน และราคาท่ีไม่แพงจนเกินไป 
 9. ภายในอาคารควรมีอุปกรณ์การเรียนการสอนให้สมบูรณ์ ให้เหมาะสมกบัหน้าท่ี

ใชส้อย มีความสวยงาม สะดวกสบาย และเป็นประโยชน์สูงสุด 
 ดงันั้น ในดา้นอาคารและสถานท่ี ควรค านึงถึงประโยชน์ใชส้อย ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยสวยงาม ผูท่ี้อาศยัมีความพอใจทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และความปลอดภยั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัมากในสถานศึกษา เพราะสถานศึกษาจะมีนักศึกษาหมุนเวียนกนัเขา้มาเรียนทุกปีการศึกษา 
ผูว้ิจยัจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างแนวค าถามในการวิจยั เช่น  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
เก่ียวกบัอาคารเรียน หอ้งเรียน หอ้งสุขา และหอ้งอาหาร 

 จากขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้่าสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น 
ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มทางดา้นเพื่อน  สภาพแวดลอ้มทางดา้นการเรียนการสอน  สภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นการบริหาร  และสภาพแวดลอ้มทางดา้นอาคารและสถานท่ี ควรอยู่ในความเอาใจใส่ของ
ผูบ้ริหารอยู่ตลอดเวลา และการพัฒนานักศึกษานั้น ไม่ใช่หน้าท่ีของอาจารยผ์ูส้อน ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา หรือบุคลากรกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้น แต่เป็นหนา้ท่ีท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งร่วมมือกนั  
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8. บริบทของคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 8.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดท าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนส าหรับ
นกัศึกษา เรียกว่า MPPM เป็นคร้ังแรกท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และต่อมาไดข้ยายหลกัสูตรมา
ท่ีวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม และวิทยาเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูท่ี่
มหาวิทยาลยัศิลปากร   

 คณะวิทยาการจดัการ (Faculty of Management Science) จดัตั้งข้ึนเป็นคณะวิชาท่ี 
12 ในมหาวิทยาลยัศิลปากร เร่ิมจดัการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตเพชรบุรีในปี พ.ศ.2545 ณ วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายท่ีจะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
ระดบัหน่ึง เป็นบณัฑิตท่ีมีความสามารถทางธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วม
ปฏิบติังานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนไดเ้ป็นอย่างดี โดยค านึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั 

 คณะวิทยาการจดัการ มีความมุ่งมัน่ ท่ีจะเนน้ใหน้กัศึกษาของคณะไดฝึ้กฝนความรู้
และทกัษะในภาษาองักฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศท่ีสอง รวมทั้งทกัษะดา้นเทคโนโลย ีและการ
เป็นผูป้ระกอบการ คณะยงัสนบัสนุนใหน้กัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ตรง ทั้งจากการฝึกงาน การดู
งาน การแข่งขนัภายนอกและการท าโครงการต่างๆ ในทุกหลกัสูตรของคณะ 
 8.2 ปณธิานการศึกษา 
  สร้างสรรคปั์ญญา พฒันาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผูน้  าการปฏิบติั 
 8.3 วสัิยทัศน์ 

 คณะวิทยาการจดัการเป็นศนูยก์ลางความรู้ดา้นการจดัการและการวิจยั โดยมุ่งเน้น
การพฒันาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกตลอดจนสังคมส่วนรวม ตาม
หลกัเสรีภาพทางวิชาการ รวมทั้งธ ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ วฒันธรรมแห่งภูมิปัญญาไทย เพ่ือมุ่งเน้นสู่
มาตรฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
 8.4 พนัธกจิ 

 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ มีความเป็นผูน้  า เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม และมีมาตรฐาน สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

 2. ท าการวจิยัเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะน าไปใชไ้ดใ้ห้เกิด
ประโยชน์ทางดา้นการพฒันาชุมชนและธุรกิจ 
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 3. ใหบ้ริการวิชากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในภูมิภาคตะวนัตก และพ้ืนท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 4. เป็นศนูยก์ลางในการศกึษา และพฒันาเพื่อมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาค
ตะวนัตก 

 5. เป็นศนูยก์ลางสืบสาน สร้างสรรค ์สนบัสนุน บูรณาการศิลปะ และวฒันธรรมใน
ภูมิภาคตะวนัตก (มหาวิทยาลยัศิลปากร, คณะวิทยาการจดัการ 2552) 
 8.5 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 

 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน) หรือ Master 
of Arts (Public and Private Management) หรือ ศศ.ม. (การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน) M.A. 
(Public and Private Management) ท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรเปิดท าการสอน โดยอยูใ่นความดูแลของ
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร รับผิดชอบงานดา้นวิชาการ  และบัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร รับผดิชอบงานดา้นบริหารและธุรการ ซ่ึงมีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาค
พิเศษ (นอกเวลาราชการ) 

 คุณสมบติัของผูส้มคัร จะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตทุกสาขาหรือ
เทียบเท่า โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.75 ในกรณีท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง 
2.75 ตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชา หลงัจากจบการศึกษาขั้นบณัฑิต
มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีใบรับรองจากหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานอยู่หรือเคยปฏิบัติงาน 
(มหาวิทยาลยัศิลปากร,  คณะวิทยาการจดัการ  2551 : 3) 
 8.6 โครงสร้างหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 

 หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรจะตอ้งไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ซ่ึงมีแผนการเรียน
รูปแบบแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยท่ีการเรียนแผน ก แบบ ก 2 จะตอ้งเป็นไปตามโครงสร้าง
ตลอดหลกัสูตร ซ่ึงจะตอ้งเรียนไม่นอ้ยกว่า 39 หน่วยกิต ทั้งน้ีจะตอ้งเรียนในวิชาเสริมพ้ืนฐาน 3 วิชา
โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ในระดบัต ่ากว่าบณัฑิตศึกษาของนักศึกษาให้
พร้อมท่ีจะศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา  วิชาบงัคบั 21 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์
ทั้งหมด 12 หน่วยกิต และสอบประมวลความรอบรู้ตามโครงสร้างหลกัสูตรส าหรับแผน ก แบบ ก 2 

 แผน ข จะตอ้งเรียนในวิชาเสริมพ้ืนฐาน 3 วิชาโดยไม่นบัหน่วยกิตสะสม วิชาบงัคบั 
21 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต การศึกษาคน้ควา้อิสระ 6 หน่วยกิต และสอบประมวลความ
รอบรู้ตามโครงสร้างหลกัสูตรส าหรับแผน ข 
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 8.7 กระบวนวชิาเรียนระดับบัณฑติศึกษา 
 กระบวนวิชาเรียนท่ีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องท าความเข้าใจ เพื่อการ

เรียนรู้ คือ วิชาเสริมพ้ืนฐาน 3 วิชาโดยไม่นบัหน่วยกิตสะสม เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ในระดบัต ่ากว่า
บณัฑิตศึกษาของนักศึกษาให้พร้อมท่ีจะศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ในรายวิชา (760401) ทกัษะ
การใชค้อมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (760402) การบญัชีทางการเงิน และ (760403) ระบบการเมือง 
เศรษฐกิจและสงัคม ส าหรับนกัศึกษาท่ีมีความรู้ครบถว้น การยกเวน้ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการระดบับณัฑิตศึกษาประจ าคณะวิทยาการจดัการ   

 นกัศึกษาท่ีเรียนแผน ก แบบ ก 2  จะตอ้งเรียนวิชาบงัคบัให้ครบจ านวน 21 หน่วย
กิต คือ กระบวนวิชา (761501) แนวคิดและการทฤษฎีการจดัการสมยัใหม่ (761502) ประเด็นทาง
สังคมกับการจัดเชิงกลยุทธ์ (761503) ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
(761504) การจดัการการเงินและการคลงัทอ้งถ่ิน (761505) การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(761506) 
การจดัการทุนทางสังคม (761507) สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 1 และ(761508) 
สมัมนาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 2  รวมทั้งส้ิน 21 หน่วยกิตตามโครงสร้างของหลกัสูตร 

 ส าหรับนกัศึกษาแผน ข จะตอ้งเรียนวิชาบงัคบัใหค้รบจ านวน 21 หน่วยกิต โดยใช้
วิชาเดียวกบัแผน ก แบบ ก 2  

 วิชาเลือกตามโครงสร้างหลกัสูตรส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จะตอ้งเลือก
เรียน 6 หน่วยกิต  นักศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนในกระบวนรายวิชา (761510) ทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษส าหรับการจดัการ (761511) การจดัการการตลาด  (761512) เศรษฐกิจโลก (761513) 
การจัดการคุณภาพ (761514) การจัดการแรงงานสัมพนัธ์ (761515) การจัดการความขัดแยง้ 
(761516) การจดัการความเส่ียง (761517) การจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม (761518) การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (761519) การจดัการลอจีสติกส์ (761520) ปัญหาการพฒันาสู่
ความเป็นเมือง (761521) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชน  (761522) 
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหาร (761523) ประเด็นทางกฎหมายในการจดัการ (761524) 
การจดัการความรู้ ซ่ึงรวมแลว้จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ส าหรับนักศึกษาแผน ข จะตอ้งเรียนเลือกเรียนตามโครงสร้างหลกัสูตรวิชาเลือก 
โดยใชว้ิชาเลือกเดียวกบัแผน ก แบบ ก 2  จ  านวนไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 

 นักศึกษาท่ีเลือกแผน ก แบบ ก 2 ตามโครงสร้างหลกัสูตรจะต้องมีการจัดท า
วิทยานิพนธ์ จ  านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตามกระบวนวิชา (761550) วิทยานิพนธ์ ทั้งน้ี จะมี
การสอบเพื่อประมวลความรู้ตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีคณะวิทยาการจดัการเป็นผูเ้ห็นชอบ 
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 ส าหรับนักศึกษาแผน ข ตามโครงสร้างหลกัสูตรจะตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
จ  านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต ตามกระบวนวิชา (761560) การศึกษาคน้ควา้อิสระ ทั้งน้ี จะมีการ
สอบเพื่อประมวลความรู้ตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีคณะวิทยาการจดัการเป็นผูเ้ห็นชอบ 
 
9. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาความผกูพนัของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการภาครัฐและเอกชน 
รุ่นท่ี 2 ต่อมหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม นั้น ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้เอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกับความผกูพนัต่อสถาบัน พบว่ามีนักศึกษาให้ความสนใจน้อย ส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษา
ความสมัพนัธต่์อองค์กรมากกว่า ดงันั้น เอกสารและงานวิจยัท่ีรวบรวมไดส่้วนใหญ่ จึงเป็นความ
ผกูพนัต่อองค์กรและเช่ือมโยงไปสู่ความผกูพนัต่อสถาบัน โดยมีแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวกับ
ความผกูพนัต่อสถาบนั ประมวลไดด้งัน้ี 
 9.1 งานวจิยัที่เกีย่วข้องในประเทศ 

 อุษา เผือ่นดว้ง (2551) ไดศ้ึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์าร : กรณีศึกษาขา้ราชการ
ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบว่า ขา้ราชการส านักงาน
คณะกรรมอุดมศึกษา มีความคิดเห็นต่อความผกูพันต่อองค์กรอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง โดยปัจจยั
ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ตัวแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กร คือ อายุ ระดับ
การศึกษา และตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร คือ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
อตัราเงินเดือน ส่วนปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและ
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงมีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 วารุณี ค  าแก้ว (2550) ไดศ้ึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร 
ไทยธนาคาร จ  ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานให้ความส าคญัต่อปัจจยัเก่ียวกบังานท่ีมี
ผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก 2 ดา้นคือ ดา้นงานท่ีรับผิดชอบ และดา้นบรรยากาศท่ีท างาน 
นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดับปานกลาง คือ ด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นโอกาสกา้วหน้า นอกจากน้ียงั
พบว่าเพศ มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกนั้น
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสถิติ และพบว่าทุกปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน เช่น งานท่ีรับผิดชอบ ค่าตอบแทน
และสวสัดิการ โอกาสก้าวหน้า ความสัมพนัธ์เพื่อนร่วมงาน และบรรยากาศท่ีท างาน ลว้นมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 และเป็น
ความสมัพนัธใ์นทิศทางบวกระดบัปานกลาง  
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 ป่ินปัทมา ครุฑพนัธุ์ (2550) ไดศ้ึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ารกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ : กรณีศึกษาของกลุ่ม
บริษทัเคมีแห่งหน่ึงในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัสายงาน
ปฏิบติัการ อายงุาน และระดบัเงินเดือนท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ  
ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 คุณภาพชีวิตการท างานแต่ละดา้นและโดยรวม ไม่มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 
ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ ด้านบรรทัดฐาน และความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารโดยรวม ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ .05 ความผกูพนัต่อองคก์ารแต่ละดา้นและโดยรวมมีความสมัพนัธท์างบวกกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ท่ีระดบันัยส าคัญทางสถิติ .01 และตัวแปรท่ีสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารร่วมกนัไดร้้อยละ 3.9 

 นพคุณ กสานติกุล (2549) ได้ศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ทั้ง 2 
กลุ่ม มีความคาดหวงัต่อมหาวิทยาลยัก่อนเขา้มาปฏิบติังานในภาพรวมค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะความ
คาดหวงัต่ออธิการบดีมากเป็นอนัดบั 1 ซ่ึงบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ ณ ปัจจุบนัมีความผูกพนัต่อ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีดา้นความเต็มในทุ่มเทใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีในการปฏิบติังาน
เพือ่องคก์ารอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์าร และดา้นความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์ารอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก และ
จากการเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารบุคลากรจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรท่ี
มีระดบัการศึกษาและระดบัรายไดต่้างกนัมีความผกูพนัต่อมหาลยัดา้นความเต็มใจทุ่มเทใชค้วาม
พยายามอยา่งเต็มท่ีในการปฏิบติังานเพื่อองคก์ารแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
ทั้งน้ี ปัจจัยองค์การทุกด้าน คือ โครงสร้างองค์การและสายบงัคับบัญชา ความอบอุ่นและการ
สนบัสนุน ความสามารถในความอดทนต่อความขดัแยง้ ความอิสระในการท างาน ความมัน่คงและ
ความเส่ียง การส่งเสริมใหม้ีโอกาสอบรมและพฒันารางวลัและผลตอบแทน และการรับรู้ใจผลงาน 
มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีของบุคลากร ทั้ง 3 ดา้น 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และสาเหตุส าคญัท่ีท าให้บุคลากรลาออกจากงาน คือ ความ
จ าเป็นเก่ียวกบัครอบครัว 

 ธนวรรณ สุระธรรมนิติ (2549) ได้ศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของครูใน
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ความผกูพนัต่อองค์การของครู
ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ถา้
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จ าแนกตามเพศโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่าด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร และด้านความตอ้งการด ารงเป็นสมาชิกขององค์กร  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาให้
องคก์รแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ถา้จ  าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัอยา่งมีสถิติท่ี .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นการยอมรับ
เป้าหมายขององค์กร และด้านความต้องการด ารงเป็นสมาชิกขององค์กร  แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้นความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาให้องค์กรแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และถา้จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 กฤษดา มงัคะตา (2548) ไดศ้ึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อโรงเรียนของ
ครูผูส้อนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 
ครูผูส้อนในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความผกูพนัต่อโรงเรียน
อยูใ่นระดบัมาก ส่วนตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอายรุาชาการ ต าแหน่ง รายได ้และตวัแปร
ปัจจยัดา้นการท างาน ไดแ้ก่ โอกาสกา้วหนา้ในงาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคญั ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน การพิจารณาความดีความขอบ การ
ไดรั้บการพฒันาการความรู้ความสามารถและความมีช่ือเสียงของโรงเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความผกูพนัต่อโรงเรียนของครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 พชัรา ไชยาค า (2548) ไดศ้ึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองค์การ กรณีศึกษา : โรงเรียน
วฒันาวิทยาลยั ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั มีความผกูพนัต่อองค์การใน
ระดบัสูง โดยมีความผกูพนัต่อองค์การในดา้นความเต็มใจและใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีในการ
ปฏิบติังานและความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การในระดบัสูง และความผกูพนัดา้น
การยอมรับเป้าหมายขององคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรท่ี
มีอาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และประเภทบุคลากร แตกต่างกนัมีความผกูพนั
ต่อองค์การไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หรือาจกล่าวได้ว่าอายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และประเภทบุคลากรไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ
องคก์าร 

 ปราโมทย ์จิตต์ไพโรจน์ (2548) ไดศ้ึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองค์กรของบุคลากร
ทางการศึกษา ในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตตรวจตราราชการท่ี 7 กระทรวงศึกษาธิการ ผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความผกูพนัอยู่ในระดบัมากและความเช่ือถือ
และการยอมรับในเป้าหมายขององคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง ความเต็มใจปฏิบติังานเพื่อองคก์ารอยู่
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ในระดบัมาก ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกองค์การอยู่ในระดบัมาก ส่วนความผกูพนั
ของบุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานเดิม 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ส านักงาน
ประถมศึกษาจงัหวดั และส านกังานสามญัศึกษาจงัหวดัไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ และแนวทางในการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของบุคลาการทางการศึกษาจาก
แบบสอบถามและจดักลุ่มสัมมนา พบว่าควรจดัให้มีการพฒันาบุคลากรในองค์การทุกระดบัให้มี
ความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีการงานให้ชดัเจน และมีความมัน่คง
กา้วหน้า ทั้ งน้ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์อย่างยุติธรรม และการท่ีมีฐานะเป็นท่ียอมรับในสังคม 
ยอ่มท าใหเ้กิดความผกูพนักบัองคก์รมากข้ึน 

 ศศิธร วงศป์ระเสริฐ (2547) ไดศ้ึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ ส าหรับผูบ้ริหาร จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษา
พบว่า ความผกูพนัต่อมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ของนักศึกษาในภาพรวมความผกูพนัอยู่ในระดบัสูง 
และเมื่อพิจารณาแยกตามรุ่นการศึกษา พบว่า นกัศึกษาทั้ง 3 รุ่น มีระดบัความผกูพนัอยู่ในระดบัสูง 
ส าหรับผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการจดัเรียนการสอนและสภาพแวดลอ้มในการศึกษา พบว่า
โดยรวมนักศึกษามีระดบัความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มดา้นเพื่อน และสภาพแวดลอ้มด้านการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับสูง ส่วนความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมด้านการบริหาร และ
สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารและสถานท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 9.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้องของต่างประเทศ 

 Chen (2002) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้  าของหัวหน้างาน
กบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทัเหล็ก 3 แห่งในประเทศไตห้วนั ผลการศึกษาพบว่า 
ภาวะผูน้  าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้งานมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองค์กร ภาวะ
ผูน้  าแบบแลกเปล่ียนมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาวะผูน้  าของหัวหน้ากบัความผูกพนัต่อองค์กร ในภาวะผูน้  าแบบการเปล่ียนแปลงมีค่ามากกว่า
ภาวะผูน้  าแบบแลกเปล่ียน 

 Luchak and Gellatly (2001) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัของสวสัดิการกองทุนของ
บริษทั เงินบ าเหน็จ ค่าชดเชยเมื่อตอ้งออกจากงาน ท่ีมีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นพนักงานรายเดือนของบริษัทขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในประเทศแคนนาดาจ านวน 427 คน ผล
การศึกษาพบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร สถานภาพ
การสมรส สุขภาพของพนกังาน มีความสมัพนัธท์างลบกบัความผกูพนัต่อองคก์ร สวสัดิการกองทุน
ของบริษทั การฝึกอบรมท่ีจดัใหพ้นกังาน และความเหมาะสมของค่าจา้ง มีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นความผกูพนัดว้ยใจรัก และความผกูพนัอยากอยูต่่อ ความพึงพอใจ
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ในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัดว้ยใจรัก ส่วนการเป็นสมาชิกของสหภาพ
แรงงานมีความสมัพนัธท์างลบกบัความผกูพนัดว้ยใจรัก 

 Hubbard (2000) ไดท้ าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองค์การกบั
การใหอ้  านาจหนา้ท่ีและความพึงพอใจของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดูแลสุขภาพในอเมริกาใต ้ : 
ศึกษาในกรณีเช้ือชาติและเพศต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า การให้อ  านาจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจและมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์การ ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ
กบัเช้ือชาติและเพศต่างกนัมีการพิสูจน์ความสมัพนัธท์างจิตวิทยาและกลยทุธก์ารบริหารการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์พบว่า มีความสมัพนัธก์นั 

 Gee (2000) ไดท้ าการศึกษาความสมัพนัธข์องความพึงพอใจในงานกบัความผกูพนั
ต่อองค์การของบุคลากรในโรงพยาบาลทหาร ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงานมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารในทางบอกและมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากน้ีปัจจยัส่วน
บุคคล ลกัษณะของงาน รูปแบบ และนโยบายขององค์การ มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อ
องคก์าร 

 Santos and Not-land (1994) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกบัความผกูพนัต่อ
องค์กร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและพนักงานในส านัก
เลขาธิการกระทรวงเกษตรจ านวน 550 คน ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจ
ต่อองคก์ร และงานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการพฒันาตนเองในสายอาชีพ มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร ระยะเวลาปฏิบัติงานและต าแหน่งมีความสัมพนัธ์ทางลบกับ
ความผกูพนัต่อองคก์ร รายได ้อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา ไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 
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บทที่ 3 

ระเบียบวธิีวจิยั 
                                                                                                                                                                                                        

 การวิจยัเร่ือง “ความผกูพนัของนักศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน รุ่นท่ี 2 ต่อมหาวิทยาลยัศิลปากร” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และเป็นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบพรรณา (Descriptive Phenomenology) มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความผูกพนัของนักศึกษาปริญญาโท รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน ต่อมหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและ
สภาพแวดลอ้มในการศึกษาของสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและเอกชน โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีลุ่มลึกทางดา้นความรู้สึกนึกคิด เก่ียวกบัความผกูพนั
ของนกัศึกษาต่อมหาวิทยาลยั ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ศิลปากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแกไ้ขปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัของนกัศึกษาต่อมหาวิทยาลยัต่อไป  
 
1. ขั้นตอนการศึกษา                                                                                                                                                                           

1.1 เก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                                                                             
1.2 เก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม                                                                                                  

 1.3 วิเคราะห์ขอ้มลู                                                                                                                                                                          
 
2. การเลอืกประชากร และ ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์และตล่ิงชนั โดยสัมภาษณ์ระดบัลึกผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกัท่ีเพ่ิงจบใหม่และยงัไม่มีประสบการณ์ในการท างาน  และนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ใน
การท างานแลว้  เพื่อจะได้ทราบความคิดเห็นในแง่มุมท่ีต่างกัน จ  านวน 20 คน โดยผูว้ิจัยได้
ด  าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือน กนัยายน 2552 ถึง กุมภาพนัธ ์2554 รวมระยะเวลา 18 เดือน 
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3. วธิีการเกบ็ข้อมูล                                                                                                                                                                                                                            
 การเก็บรวบรวมขอ้มลูแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ                                                                                                                                           
 3.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ( Primary Data )โดยท าการเก็บขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มูลหลกัโดยตรง 
คือ นักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์และตล่ิงชนั จ  านวน 20 คน โดยโดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) 
 3.2 ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ขอ้มูลในส่วนน้ีผูศึ้กษาท าการรวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการท่ีรวบรวมไวอ้ยู่แลว้ รวมทั้ง
ผลงานการวิจยั นิตยสาร วารสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ ์รายงาน การคน้ควา้ทางเว็บไซต์ เป็นตน้ 
ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวไดม้าจากหน่วยงานของทางภาครัฐและภาคเอกชน เช่น  ห้องสมุดมหาวิทยาลยั 
เป็นตน้   
 
4. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา    

เคร่ืองมือในการศึกษาเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยใชก้าร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ควบคู่กับการสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) และใชแ้นวค าถามท่ีสร้างข้ึน (Interview guideline) เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มลูเป็นรายบุคคล เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีลุ่มลึกและครอบคลุมเก่ียวกบัความผกูพนัของนักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั และความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดลอ้มในการศึกษาของ
สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและเอกชน และเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ไดต้รงตามวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการ ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการ
ภาครัฐและภาคเอกชน  

ส่วนที่ 2 ความผกูพนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อสาขาวิชาการจดัการ
ภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของนกัศกึษาต่อการจดัการเรียนการสอน และสภาพแวดลอ้มใน
การศึกษาของมหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 

นอกจากแนวค าถามแลว้ยงัมีเคร่ืองมืออ่ืน เช่น เคร่ืองบนัทึกภาพใชบ้นัทึกภาพของผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกั เคร่ืองบนัทึกเสียงการสนทนาใชบ้นัทึกขณะสมัภาษณ์ สมุดบนัทึกการสนทนาใชบ้นัทึก
ขอ้มลูท่ีส าคญัขณะสัมภาษณ์  และตวัผูว้ิจยัเองท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการสอบถามและสงัเกตพฤติกรรม
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ของผูใ้หข้อ้มลูหลกัในขณะสมัภาษณ์ โดยเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะท าใหผู้ว้ิจยัสามารถรวบรวมขอ้มลูได้
ครบถว้นสมบูรณ์ข้ึน 

 
5. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล       

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลูจะใชก้ารตรวจสอบขอ้มลูสามเสา้ (Triangulation) 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

5.1 การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู โดยตรวจสอบขอ้มลูท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ เช่น 
แหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งบุคคลท่ีแตกต่างกนั นั้นมีความเหมือนกนัหรือไม่ ซ่ึงถา้   
ทุกแหล่งขอ้มลูพบว่าไดข้อ้คน้พบมาเหมือนกนั แสดงว่าขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัไดม้ามีความถกูตอ้ง 

5.2 การตรวจสอบสามเสา้ดา้นผูว้ิจยั โดยตรวจสอบจากผูว้จิยัหรือผูเ้ก็บขอ้มลูหลายๆคน 
และในแต่ละคนว่าไดค้น้พบขอ้มลูท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร ซ่ึงถา้ผูว้ิจยัหรือผูเ้ก็บขอ้มลู
ทุกคนพบว่าไดค้น้พบขอ้มลูท่ีเหมือนกนั แสดงว่าขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัไดม้ามคีวามถกูตอ้ง 

5.3 การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ กนั 
เช่น  การสมัภาษณ์ระดบัลึก และการสนทนากลุ่ม เพื่อรวบรวมขอ้มลูในเร่ืองเดียวกนั    
 
6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ในความเป็นจริงเราจะพบว่าขั้นตอนการ
วิเคราะห์ขอ้มลูเป็นกระบวนการท่ีสมัพนัธแ์ละสามารถด าเนินควบคู่ไปกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยผูว้ิจยักระท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอาศยักรอบแนวคิดทฤษฎี เพ่ือเป็นแนวทางช้ีแนะแนว
ค าถามท่ีจะสอบถามจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดแ้ก่นักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี  2 สาขาวิชาการ
จดัการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์และตล่ิงชนั เพ่ือท่ีจะไดค้วามรู้ ความ
เขา้ใจในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น และเม่ือผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการตีความจากขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากการสมัภาษณ์ระดบัลึก โดยมีการก าหนดแนวค าถามในการสนทนา การบนัทึกขอ้มูลโดย
วิธีการจดบนัทึก และการบนัทึกเทป การวิเคราะห์ขอ้มูลวิเคราะห์โดยการตีความในบริบทต่างๆ 
ของประเด็นการศึกษาในแต่ละประเด็น โดยวิจยัจะแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มลูออกเป็น 4 ระยะ คือ 
 ระยะแรก เมื่อผูว้ิจยัสามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูความคิด มุมมอง การนิยามความผกูพนั
ของนักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน ของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร และความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอน และสภาพแวดลอ้ม
ในการศึกษาของมหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเพียงพอ 
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ผูว้ิจยัจะท าการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) แลว้สรุปผลการวิเคราะห์อย่างคร่าวๆ 
เพ่ือเป็นตวัช้ีน าประเด็นท่ีจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ิมในประเด็นต่อไป 
 ระยะท่ีสอง ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพิ่มเติมโดยการสมัภาษณ์ซ ้า ในประเดน็ท่ี
คาดว่าเป็นประโยชนต่์อการวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเป็นจริงมากท่ีสุดท่ีจะน ามาใช้
ในการวิเคราะห์ต่อไป 

ระยะท่ีสาม หลงัจากผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มลูมาเพียงพอแลว้ ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้าก
การสมัภาษณ์อีกคร้ัง เพ่ือจดัรูปแบบความสมัพนัธข์องขอ้มูลและปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ
ก่อให้เกิดความเขา้ใจในความผกูพนัของนักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อสาขาวิชาการ
จดัการภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลยัศิลปากร และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ
จดัการเรียนการสอน และสภาพแวดลอ้มในการศึกษาของมหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาวิชาการจดัการ
ภาครัฐและภาคเอกชน 

ระยะท่ีส่ี ท าการสรุปผลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 
7. เวลาทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ระยะเวลาในการวิจยัทั้งส้ิน 18 เดือน  โดยแบ่งเป็น 4 ระยะคือ 
 ระยะท่ี 1 เร่ิมตั้งแต่เดือน กนัยายน 2552 – พฤศจิกายน 2552 รวมทั้งส้ิน 3 เดือน  ใน
ระยะน้ีผูว้ิจยัไดด้  าเนินการส ารวจและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้น ามาเขียน
โครงการ 
 ระยะท่ี 2  เร่ิมตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2553 – มิถุนายน 2553 รวมทั้งส้ิน 7 เดือน  ในระยะ
น้ีผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์และเอกสาร  โดยการเขา้ไปพบปะพดูคุย  สงัเกต  
สมัภาษณ์  พร้อมทั้งท าการบนัทึกภาคสนามทุกคร้ังท่ีเขา้ไปเก็บขอ้มลู 
 ระยะท่ี 3  เร่ิมตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2553 –  พฤศจิกายน 2553 รวมทั้งส้ิน 5 เดือน ใน
ระยะน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดร้วบรวมมา พร้อมทั้งน ามาเปรียบเทียบกบัเอกสารต่างๆ 
ท่ีคน้ควา้มาได ้  พร้อมทั้งน าเสนอใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธต์รวจทานและปรับปรุงแกไ้ขเป็น
ระยะๆ  
 ระยะท่ี 4  เร่ิมตั้งแต่เดือน  ธนัวาคม 2553 – กุมภาพนัธ์ 2554 รวมทั้งส้ิน 3 เดือน ใน
ระยะน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการสรุปผลการศึกษาจนเป็นรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความผูกพนัของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีต่อสาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลยัศิลปากร” คร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยได้ใช้การวิจัยปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) และใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ควบคู่กบัการสนทนา
กลุ่ม (Focus group discussion) นกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์และตล่ิงชนั จาํนวน 20 คน และการวิจยัทุติยภูมิดว้ย
การคน้ควา้หาขอ้มลูจากการศึกษา เอกสารต่างๆ ไดแ้ก่ ผลงานการวิจยั นิตยสาร วารสารทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ รายงาน และการคน้ควา้ทางเว็บไซต์ โดยผูว้ิจยัจะไดน้าํมาวิเคราะห์และตีความเพื่อ
ประกอบการอธิบายการวิจยัคร้ังน้ี  ดงันั้นการนาํเสนอในบทน้ี  ผูว้ิจยัแบ่งการนาํเสนอออกเป็น
หวัขอ้และเรียบเรียงได ้ดงัน้ี 
 
ส่วนที่ 1 ความผูกพนัของนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 2 ที่มต่ีอสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน ของมหาวทิยาลยัศิลปากร  
 1. การให้ความหมายของความผูกพนัต่อสถาบัน 

 จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  จาํนวน 10 คน ไดใ้ห้คาํนิยามความผูกพนัต่อ
สถาบนัว่าคือ การท่ีเรารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงและเป็นเจา้ของสถาบนั การคิดและการกระทาํในส่ิงท่ีดีๆ 
ใหก้บัสถาบนั ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นท่ีแปลกใหม่และหลากหลายในสถาบนั
แห่งน้ี มิตรภาพของเพ่ือนๆร่วมสถาบนัท่ีมีให้กนั การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือสถาบนั โดย
ไม่หวงัผลตอบแทนหรือผลกาํไรจากสถาบนั ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อสถานท่ี ต่อสถาบนั ความรู้สึกรัก 
คิดถึง ห่วงใย ห่วงหาอาทรหรือการท่ีเรามีความทรงจาํท่ีดีต่อสถาบนั รวมไปถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
กนัระหว่างเพ่ือนร่วมสถาบนั และความภาคภูมิใจและมีความสุขเม่ือไดอ้ยูใ่นสถาบนัแห่งน้ี 

 โดยส่วนตวัคิดว่า ความผกูพนัต่อสถาบนั คือ การท่ีเรารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั 
มีความรู้สึกเช่ือมโยงถึงกนัและกนั มีความรู้สึกท่ีดี มีความสมัพนัธท่ี์ดี และมีความหวงัดีต่อสถาบนั 
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แมว้่าเราจะจบไปจากสถาบนัน้ีแลว้ก็ตาม ซ่ึงจะเป็นความรู้สึกหรือความคิดไปในทางบอกท่ีมีต่อ
สถาบนั (กรรณิกา ขาํไรเลิศ 2553)  
  ความผูกพันต่อสถาบัน ก็คือการท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของสถาบันแลว้รู้สึก
ภาคภูมิใจ เมื่อบอกใครต่อใครว่าจบจากสถาบันแห่งน้ี รวมทั้งๆ มีความตอ้งการท่ีจะมาเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของสถาบนัในกรณีท่ีเราเรียนอยูแ่ละจบการศึกษาไปแลว้ (ทศันี วรรณวงศสิ์ริ 2553) 

 จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั จาํนวน 10 คน ไดใ้ห้คาํนิยามความผกูพนัต่อสถาบนัว่าคือ การ
เป็นนกัศึกษาท่ีดี ใหเ้กียรติแก่สถาบนัและอาจารย ์การมีนํ้ าใจและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนักบัเพ่ือนๆ 
ในนชั้นเรียน การเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั เกิดความรัก ความภูมิใจ และเกิดความประทบัใจ 
มีความรู้สึกดีๆ ต่อสถาบนัและเพ่ือนๆ จนทาํใหเ้กิดความผกูพนัข้ึนมา การเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ดว้ยความสมคัรใจ เป็นความรู้สึกท่ีดีในแง่บวกท่ีมีต่อสถาบนั เช่น ความรู้สึกรักสถาบนั ความหวง
แหนสถาบนั ความหวงัดีต่อสถาบนั ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั และเป็นความเก่ียวแน่น 
แน่นแฟ้นกนัระหว่างนกัศึกษากบัสถาบนั 

 ความผกูพนัต่อสถาบนั คือความภาคภูมิใจท่ีมีต่อสถาบนั มิตรภาพระหว่างผูเ้รียน
ดว้ยกนั มิตรภาพระหว่างผูเ้รียนกบัเจา้ท่ีของสถาบนั และมิตรภาพระหว่างผูเ้รียนกบัอาจารย ์(วรรณวิมล 
นาคทอง 2553) 

 เป็นความรู้สึกคิดถึงเพื่อนท่ีไดเ้รียนร่วมกนัมา คิดถึงอาจารยท่ี์ไดส้ั่งสอนวิชาความรู้
ใหก้บัตวัเรา  รวมถึงคิดถึงสถาบนัท่ีไดจ้ดัการและออกแบบหลกัสูตรท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อตวัเรา 
และสงัคม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความรู้สึกในเชิงบวก (นงนุช โกสียรัตน์ 2553) 
 2. การรับรู้ถึงเป้าหมาย และค่านิยมของสถาบัน ท าให้รู้สึกผูกพนักบัสถาบนั 

 จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ส่วนใหญ่ทราบเป้าหมายของสถาบนั คือ สถาบนั
ตอ้งการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพออกสู่สงัคม แต่ไม่ทราบค่านิยมของสถาบนั จึงทาํให้นักศึกษารู้สึก
ผกูพนักบัสถาบนัในระดบัหน่ึง 
  ไม่เคยรับรู้เป้าหมายและค่านิยม เพราะมหาวิทยาลยัไม่เคยส่ือสารส่ิงเหล่าน้ีให้กัน
นกัศึกษาทราบเลย จึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนักบัสถาบนัไม่มากนกั (ประภสัสร มีนอ้ย 2553) 
  เป้าหมายของมหาวิทยาลยัศิลปากรก็คงเหมือนกบัมหาวิทยาอ่ืนๆ คือมุ่งมัน่ท่ีจะผลิต
บณัฑิตใหมี้คุณภาพ และเราก็อยากเป็นบณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัน้ีอย่างมีคุณภาพ ส่วนค่านิยมของ
สถาบนัน้ี คิดว่าเป็นการทาํงานเป็นทีม คอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เลยทาํให้เกิดความรู้สึกผกูพนั
กบัสถาบนัแห่งน้ี (ธนชัชา ชยัชาญ 2553) 
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  ก็รับรู้ว่าเป้าหมายของสถาบนั คือ คนท่ีจบจากมหาวิทยาลยัศิลปากรไดน้ั้นตอ้งเป็น
นกัศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ และมีความสามารถท่ีจะออกสู่สังคมได ้ แต่ก็ไม่เคยรับรู้ถึงค่านิยม
ของสถาบนัเลยนะ  เราก็เลยรู้สึกผกูพนักบัสถาบนัในระดบัหน่ึง (นทัเมย จีนบุบผา 2553) 
  จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบเป้าหมายและค่านิยมของสถาบัน จึงทาํให ้    
ไม่รู้สึกผกูพนักบัสถาบนั แต่รู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั 
  ตั้งแต่เรียนมาก็ยงัไม่ทราบถึงเป้าหมายและค่านิยมของสถาบนัเลย เลยทาํให้รู้สึก    
ไม่ผกูพนักบัสถาบนัสกัเท่าไรนกั (อดิศกัด์ิ สวนกลู 2553) 
  การรับรู้ถึงเป้าหมายและค่านิยมของสถาบนัมีค่อนขา้งนอ้ย เพราะนกัศึกษาท่ีมาเรียน
ในระดบั ป.โท มาเรียนเฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย ์เท่านั้น เลยไม่ค่อยทราบและไม่ค่อยรู้สึกผกูพนั 
(จุฑารัตน์ ทิพยบุ์ญทรัพย ์2553) 
  เราไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายและค่านิยมของสถาบนัคืออะไร แต่เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหน่ึง
ของสถาบนัน้ี เราก็เลยรู้สึกผกูพนักบัสถาบนัแห่งน้ี (วรรณวิมล นาคทอง 2553) 
 3. ความภูมใิจและการยอมรับในเป้าหมายของสถาบัน 
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ส่วนใหญ่รับรู้เป้าหมายของสถาบนั คือ สถาบนั
มุ่งหวงัท่ีจะส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนให้มีระดบัภูมิปัญญาท่ีสูงข้ึน โดยผลิต
บณัฑิตท่ีมีความรู้และคุณภาพออกสู่สังคม  และมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
ต่อไป จึงทาํใหน้กัศึกษาเกิดความภูมิใจและยอมรับในเป้าหมายของสถาบนั 
  เป้าหมายของมหาวิทยาลยั คือการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และคุณภาพออกสู่สังคม 
แน่นอนว่า ดิฉันยอมรับและภูมิใจในเป้าหมายของสถาบันการศึกษาแห่งน้ี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
มหาวิทยาลยัตอ้งทาํทุกอยา่งเพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้อย่างเต็มท่ี คณาจารยจ์ะตอ้งทาํการสอน
อยา่งเต็มความสามารถ ทาํใหแ้น่ใจว่าเราจะไดรั้บส่ิงๆ นั้นดว้ย (กรรณิกา ขาํไรเลิศ 2553) 
  ก็ภูมิใจนะ และเป้าหมายของทุกสถาบนัมนัก็ดีทั้งนั้น เพ่ือช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
แต่บางทีเป้าหมายบางอยา่งเขาก็มองในมุมกวา้ง ไม่ไดม้องในมุมเล็กๆ อย่างท่ีบอกเช่นว่า อยากให้
มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียง มีผลงานวิจยัเยอะๆ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นตวันกัศึกษาและตวัอาจารยเ์องท่ีเขาควรมุ่ง
พฒันา คือหน่วยขบัเคล่ือนเลก็ๆ เขาน่าจะใส่ใจมากกว่าน้ี (อโนมา รัตนนอ้ย 2553) 
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั ส่วนใหญ่ไม่รับรู้เป้าหมายของสถาบนั แต่รู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของสถาบนัท่ีทรงเกียรติ และมีช่ือเสียง 
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  พี่ภาคภูมิใจและยอมรับเป็นท่ีสุดกบัสถาบนัแห่งน้ี เพราะเป็นสถาบนัท่ีทรงเกียรติ มี
คณาจารยท่ี์เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความเมตตา และมีหวัใจของความเป็นครู (นงนุช โกสียรัตน์ 2553) 
  สถาบนัน้ีก็มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีประสิทธิภาพ และรู้สึกว่าสถาบนัมีความตั้งใจท่ีอยาก
ใหบ้ณัฑิตจบออกไปแลว้มีความรู้และมีคุณภาพ โดยท่ีสถาบนัก็พยายามให้ในส่ิงท่ีเราตอ้งการ พ่ีก็
เลยภูมิใจและยอมรับในเป้าหมายของสถาบนั เพราะสถาบนัมีช่ือเสียง และไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นสถาบนั
ท่ีเรียนแลว้จบยาก (ปาณิสรา ติณธรานนท ์2553) 
 4. การมทีัศนคตหิรือความรู้สึกกบัสถาบันแห่งนี ้
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีหรือมีความรู้สึกว่าสถาบนั
แห่งน้ีมีช่ือเสียงท่ีดี เป็นสถาบนัของรัฐ ท่ีสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่สงัคม และเม่ือเขา้เรียนท่ี
สถาบนัแห่งน้ีแลว้รู้สึกว่าเป็นกนัเอง ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ ทุกคนสามารถเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
ของสถาบนัแห่งน้ีได ้เพราะใหอิ้สระแก่นกัศึกษา 
  มีทศันคติท่ีดี เพราะเป็นสถาบนัชั้นนาํของเมืองไทย และคิดว่าเม่ือบอกใครๆ ว่าเรา
เป็นนกัศึกษาท่ีน่ีทุกคนก็จะยอมรับ และมีความรู้สึกท่ีดี มีความทรงจาํท่ีดี และมีเพื่อนๆ ท่ีดี ทาํให้
เราเกิดความผกูพนักบัสถาบนั (นาํชยั ทนุธรรมนิธิ 2553) 
  รู้สึกรักและผูกพนัต่อสถาบันแห่งน้ีมาก เพราะสถาบันแห่งน้ีมีความกลมกลืนท่ี
หลากหลาย มีทั้งศาสตร์และศิลป์ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของนักศึกษาท่ีแตกต่างกนั แต่ก็สามารถ
ผสมผสานไดล้งตวักนัเป็นอยา่งดี และรู้สึกดีต่อช่ือเสียงของสถาบนั เพราะเป็นสถานศึกษาท่ีเก่าแก่ 
แข็งแกร่งดา้นวิชาการไม่นอ้ยไปกว่าสถาบนัอ่ืนๆ ทั้งของรัฐและเอกชน (อภิวฒัน์ แสงสูง 2553) 
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั ส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดี รู้สึกรักและผกูพนั และภาคภูมิใจท่ีไดเ้ขา้
มาศึกษาในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง ท่ีทรงเกียรติแห่งน้ี และมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาก โดยทัว่ไปทาํให้
เกิดการยอมรับช่ือเสียงของสถาบนัในสงัคม 

   สาํหรับพ่ีมีทศันคติท่ีดีต่อสถาบนั เพราะเป็นสถาบนัของรัฐท่ีมีช่ือเสียง และรู้สึกรัก
และผกูพนักบัสถาบนัแห่งน้ี เพราะว่าพ่ีไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัน้ีแลว้ แต่กบัทางคณะ
วิทยาการจัดการพี่มีความรู้สึกยงัไม่ผูกพนัเท่าท่ีควร เน่ืองจากการประสานงานและระบบท่ี       
ไม่เอ้ืออาํนวยความสะดวกใหก้บันกัศึกษายงัไม่ดีเท่าท่ีควร  (จุฑารัตน์ ทิพยบุ์ญทรัพย ์2553) 
  พ่ีมีทัศนคติในเชิงบวกกับสถาบันแห่งน้ี เพราะรู้สึกว่าเป็นสถาบันท่ีมีช่ือเสียง มี
ระบบการเรียนการสอนท่ีดี นักศึกษาท่ีจบจากสถาบันแห่งน้ีจะเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมี
ศกัยภาพ และพี่ก็อยากใหส้ถาบนัผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพอยา่งน้ีตลอดไป (ชลธิชา ดิษฐเกษร 2553) 
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 5. ความรู้สึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัสถาบนัแห่งนี ้
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ส่วนใหญ่มีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกับ
สถาบนั เพราะรู้สึกเป็นเจา้ของและเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั แต่คงไม่มากเท่ากบันักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี เพราะดว้ยความท่ีนกัศึกษาระดบัปริญญาโทเรียนแค่ 2 ปี และก็เรียนในภาคพิเศษเฉพาะ
วนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์จึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัสถาบนัในระดบัหน่ึง 
  พี่ก็รู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัสถาบนั เพราะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั 
และเป็นผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถาบนั แต่อาจมีความรู้สึกท่ียงัไม่มากเท่าไร เพราะจากการท่ีได้
ศึกษาในสถาบนัแห่งน้ีเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ และเรียนเฉพาะวนัเสาร์และอาทิตยเ์ท่านั้น (ณัฐพล 
ศิลาทอง 2553) 
  ก็ในความรู้สึกก็เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัสถาบนั อยา่งถา้มีข่าวอะไรท่ีเก่ียวกบัสถาบนั
เราก็รู้สึกสนใจว่ามนัเก่ียวอะไรกบัสถาบนัของเรา  ถา้มีข่าวอะไรท่ีมากระทบกบัสถาบนัในทางท่ีไม่ดี 
เราก็จะรู้สึกว่าข่าวนั้นเป็นจริงไหม ก็ทาํใหเ้ราเกิดความห่วงใยต่อสถาบนัไปดว้ย  บางทีมนัเรียกว่า
ความผกูพนัท่ีเขา้มาอยูใ่นจิตใจเรา  พอเราไดย้นิข่าวท่ีเก่ียวกบัสถาบนั เราก็จะคอยฟังว่าข่าวนั้นเป็น
เร่ืองในแง่ดีหรือว่าไม่ดี ถา้ไม่ดีเป็นจริงอยา่งท่ีข่าวบอกไหม เหมือนกบัเราปกป้องสถาบนัของตวัเรา
เอง (อโนมา รัตนนอ้ย 2553) 
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชัน ส่วนใหญ่รู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกับสถาบันในระดับหน่ึง 
อาจจะไม่แน่นแฟ้นมากนัก เน่ืองจากใชเ้วลาในการศึกษาอยู่ในสถาบนัแค่ 2 ปี และศึกษาเฉพาะ
วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ แต่นกัศึกษาก็รับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัในการผลิตบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพต่อสงัคม 
  พี่รู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัสถาบนัในระดบัหน่ึง เน่ืองจากช่วงระยะเวลาในการศกึษา
เฉพาะวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ก็ทาํใหร้ะยะเวลาเรียนไม่ต่อเน่ืองกนั แต่พี่ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะท่ีพี่ได้
เป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพต่อสังคมและเป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง และ
คนในสงัคมยอมรับในระบบการเรียนการสอนท่ีค่อนขา้งยาก (สุรีพร แป้นพิบูลลาภ 2553) 
  เรารู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัสถาบนั เพราะเราก็มีเป้าหมายเหมือนกบัสถาบนัท่ี
อยากเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และเน่ืองจากเรามีโอกาสไดพ้ดูคุยและประสานงานกบัผูป้ระสานงาน
ของสถาบัน ร่วมถึงคณาจารย์ ทาํให้เรารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถาบันแห่งน้ีด้วย (ณรัชช์อร 
พิพฒัน์ธนากร 2553) 
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 6. ความจงรักภักดีและความต้องการที่จะด ารงไว้ซ่ึงการเป็นสมาชิกของสถาบนัแห่งนี ้
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ส่วนใหญ่มีความจงรักภกัดีและตอ้งการท่ีจะดาํรง
ไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกของสถาบนัแห่งน้ีต่อไปและติดตวัไปจนตาย และจะดาํรงไวใ้นความทรงจาํใน
ส่วนท่ีนกัศึกษาร่วมกนัทาํกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความผกูพนัในรุ่นท่ี 2  
  ในฐานะท่ีพ่ีเป็นนกัศึกษาและเป็นบุคลากรในสถาบนัแห่งน้ีพ่ีก็มีความจงรักภกัดีกบั
สถาบนัแห่งน้ี และก็ยงัอยากท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกของสถาบนัแห่งน้ีต่อไป และก็เป็น
เกียรติท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาในสถาบนัแห่งน้ี รู้สึกภูมิในในสถาบนัแห่งน้ีมาก (สุกญัญา โภคา 2553) 
  สาํหรับพี่รู้สึกจงรักภกัดี และคิดอยูเ่สมอว่าพี่ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัแห่งน้ี
แลว้ ดงันั้นก็ถือเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสถาบนั พ่ีก็ตอ้งการดาํรงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกของสถาบนั
แห่งน้ีต่อไปดว้ยความเต็มใจและดว้ยความยนิดี (ทศันี วรรณวงศสิ์ริ 2553) 
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั ส่วนใหญ่รู้สึกจงรักภกัดี ยนิดี และตอ้งการท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งการเป็น
สมาชิกของสถาบนัแห่งน้ีต่อไป และถา้มีหลกัสูตรในระดบัปริญญาเอกก็ตอ้งการท่ีจะมาศึกษาท่ี
สถาบนัแห่งน้ี 
  เรารู้สึกจงรักภกัดีต่อสถาบนัแห่งน้ีในระดบัหน่ึง เพราะเป็นสถาบันท่ีเราชอบใน
ความมีช่ือเสียงดา้นการเรียนการสอนและเป็นสถาบนัท่ีเราเลือกท่ีจะมาศึกษาต่อในระดบัปริญญา
โท เราก็ตอ้งการดาํรงไวซ่ึ้งการเป็นนกัศึกษาของสถาบนัแห่งน้ี และก็อยากเอ่ยช่ือสถาบนัแห่งน้ีให้
คนทัว่ไปทราบว่าเป็นสถาบนัท่ีมีคุณภาพมาก  (อดิศกัด์ิ สวนกลู 2553) 
  ยนิดีท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกของสถาบนัแห่งน้ี และเราก็ตอ้งการจะเรียนต่อ
ในสถาบนัแห่งน้ี ถา้มีหลกัสูตรท่ีสูงกว่าน้ีเราก็ตอ้งการท่ีจะมาเรียนท่ีน้ีต่ออีก และเรารู้สึกมีความ
จงรักภกัดี หวงแหนต่อสถาบนัแห่งน้ีมาก เพราะว่าเราไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในฐานะนักศึกษาของ
สถาบนัแห่งน้ีแลว้ (ณรัชชอ์ร พิพฒัน์ธนากร 2553) 
 7. การมคีวามปรารถนาที่จะตดิต่อกบัสถาบนัอย่างต่อเนือ่ง 
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มีความปรารถนาท่ีจะติดต่อกบัสถาบนัตามความ
เหมาะสม เช่น ติดต่อเร่ืองศึกษาต่อ ติดต่อกับอาจารยใ์นการขอคาํแนะนําในการเรียน ติดต่อกับ
เจา้หนา้ท่ีในเร่ืองเอกสารและตารางขอพบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อคงความสมัพนัธท่ี์ดีกบัสถาบนัไว ้
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  มีความปรารถนาท่ีจะติดต่อกบัสถาบนัอย่างต่อเน่ือง ตอ้งการติดต่อกบัอาจารยแ์ละ
ทางคณะวิทยาการจัดการอยู่เสมอ อยากให้มีกิจกรรมท่ีพบปะสังสรรค์กันด้วย เพื่อเสริม
ความสมัพนัธท่ี์ดีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน (ธนชัชา ชยัชาญ 2553) 
  แลว้แต่โอกาสตามความเหมาะสมท่ีติดต่อกบัสถาบนั ถา้มีหลกัสูตรท่ีเปิดใหม่ พี่ก็
อยากจะแนะนาํรุ่นนอ้งใหม้าเรียน เพราะสถาบนัน้ีมีระบบการเรียนการสอนท่ีดี และมีช่ือเสียงดว้ย 
(ประภสัสร มีนอ้ย 2553) 
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั  มีความปรารถนาท่ีจะติดต่อกบัสถาบนัตามโอกาสท่ีสมควรและ
เท่าท่ีโอกาสจะอาํนวยใหติ้ดต่อกบัสถาบนั แต่ส่วนใหญ่ก็จะติดต่อกบัอาจารยอ์ยูเ่สมอ 
  ถา้ในเชิงติดต่อกบัสถาบนัในช่วงท่ีเรียนก็อยากติดต่อกบัสถาบนัอยูเ่สมอ แต่ถา้ในเชิง
ท่ีติดต่อกบัสถาบนัเม่ือจบการศึกษาออกไปแลว้ ก็ยนิดีท่ีจะไดรั้บการติดต่อ ยิง่ถา้เปิดหลกัสูตรระดบั
ปริญญาเอกก็เป็นทางเลือกอีกทางในการท่ีเราจะมาเลือกเรียนท่ีสถาบนัแห่งน้ี (ปาณิสรา ติณธรานนท ์
2553) 
  ยินดี และปรารถนาท่ีจะติดต่อกบัสถาบนัอยู่เสมอ เพราะรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
สถาบนัแห่งน้ีแลว้ และถา้สถาบนัเปิดสอนในระดบัปริญญาเอกก็ยงัคงตอ้งการท่ีจะมาศึกษาต่อท่ี
สถาบนัแห่งน้ี เรารักสถาบนัแห่งน้ี (สุรีพร แป้นพิบูลลาภ 2553) 
 8. การที่นักศึกษาเป็นศิษย์เก่า ท าให้ต้องการช่วยเหลอืหรือสนับสนุนสถาบันแห่งนี ้
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ถา้เป็นเร่ืองท่ีสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุน
สถาบนัไดก้็ยินดีท่ีจะช่วยเหลือตามความเหมาะสม และสนับสนุนสถาบนัเมื่อมีโอกาส และตาม
โอกาสท่ีเห็นว่าควรสนบัสนุน  
  ตอ้งการช่วยเหลือหรือสนบัสนุนเท่าท่ีเราจะช่วยได ้ไม่ให้เกินกาํลงัท่ีเรามี และเราก็
ตอ้งไม่เดือดร้อนเม่ือเราช่วยเหลือหรือสนบัสนุนสถาบนั (นทัเมย จีนบุบผา 2553) 
  แน่นอน ถา้สถาบนัตอ้งการความช่วยเหลือหรือตอ้งการให้พี่สนับสนุน พี่ก็ยินดีท่ี
ช่วยเหลือและสนับสนุนสถาบนัในส่วนท่ีพี่ช่วยได้ พี่อยากเห็นสถาบนัของพี่เจริญรุ่งเรือง และมี
ศกัยภาพท่ีดี (อภิวฒัน์ แสงสูง 2553) 
  ตอ้งการช่วยเหลือและสนับสนุนสถาบันอย่างเต็มท่ี เพราะตัวเราเองก็ตอ้งการให้
สถาบนัมีชื่อเสียง แลว้ตวัเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเ้รียนในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง (ทศันี 
วรรณวงศสิ์ริ 2553)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
43 

  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั รู้สึกยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยเหลือและสนบัสนุนสถาบนัในส่วน
ท่ีกระทาํได ้โดยท่ีนักศึกษาไม่เดือดร้อนในการช่วยเหลือและสนับสนุนสถาบนั เพราะนักศึกษา
อยากสนบัสนุนใหส้ถาบนัมีช่ือเสียงท่ีดีต่อไปในอนาคต 
  ถา้สถาบนัตอ้งการขอ้มลูหรือความช่วยเหลือใดๆ ก็พร้อมใหค้วามร่วมมือกบัสถาบนั
เสมอ และพร้อมท่ีจะสนับสนุนสถาบันให้มีช่ือเสียง และมีศกัยภาพเพ่ิมข้ึน (ชลธิชา ดิษฐเกษร 
2553) 
  ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถา้เราช่วยเหลือหรือสนับสนุนสถาบันไดก้็ช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี 
เพราะเรารู้สึกรักสถาบนัและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัแห่งน้ีแลว้  (พรพกัตร์ แยม้ผกา 2553) 
  ยินดีช่วยเหลือและสนับสนุนสถาบนั ถา้เรามีเวลาเอ้ืออาํนวยในการช่วยเหลือและ
สนบัสนุน เราเต็มใจและสมคัรใจอยูแ่ลว้ อยากเห็นสถาบนัมีคุณภาพท่ีดีข้ึน และมีช่ือเสียงท่ีมากข้ึน 
(อดิศกัด์ิ สวนกลู 2553) 
 9. ความรู้สึกดีใจทีไ่ด้เข้ามาเป็นนักศึกษาและเป็นส่วนหนึง่ของสถาบนัแห่งนี ้
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่ีไดเ้ขา้มาเป็น
นกัศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัแห่งน้ี เพราะสถาบนัแห่งน้ีเป็นสถาบนัของรัฐท่ีมีช่ือเสียง 
เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป และเป็นสถาบนัท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าจบยาก  
  ก็รู้สึกดีใจ ท่ีไดเ้ป็นนักศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัแห่งน้ี ก็อย่างท่ีบอกไป
แลว้ว่าเป็นสถาบนัของรัฐท่ีเราอยากเรียน และเป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงดว้ย (ณัฐพล ศิลาทอง 2553) 
  รู้สึกดีใจท่ีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงและเป็นนกัศึกษาของสถาบนัแห่งน้ี แมบ้างคร้ังจะเกิด
ความรู้สึกแยก่บับางเหตุการณ์ท่ีประสบปัญหาในขณะท่ีเรียนอยูก่็ตาม (กรรณิกา ขาํไรเลิศ 2553) 
  ดีใจมากท่ีไดเ้ป็นนกัศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัแห่งน้ี เพราะไม่คิดว่าเราจะ
มีโอกาสไดม้าเรียนท่ีสถาบนัแห่งน้ี และเราก็หวงัว่าในอนาคตอนัใกลน้ี้ เราก็อยากจบการศึกษาจาก
สถาบนัท่ีมีช่ือเสียงแห่งน้ี (ธนชัชา ชยัชาญ 2553) 
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่ีไดเ้ขา้มาเป็นนักศึกษาและเป็น
ส่วนหน่ึงของสถาบนัแห่งน้ี เพราะสถาบนัแห่งน้ีมีช่ือเสียงท่ีดี มีความเก่าแก่มานาน และมีระบบการ
เรียนการสอนท่ีดี ทาํใหน้กัศึกษาท่ีจบจากสถาบนัแห่งน้ีเป็นนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  ดีใจและภูมิใจท่ีไดเ้ป็นนกัศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัแห่งน้ี เพราะสถาบนั
แห่งน้ีค่อนขา้งเข้ียว มีทั้งดูงาน ทั้งสอบ อะไรหลายๆ อยา่งค่อนขา้งดี เรียนไม่ค่อยหนกัมาก แต่ตอน
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ก่อนจะจบตอ้งสอบประมวลความรอบรู้และตอ้งทาํวิทยานิพนธอี์กซ่ึงยากมาก เราไปถามเพื่อนท่ีเรียน
ท่ีอ่ืนก็ไม่มีเหมือนเรา  สถาบนัแห่งน้ีหลกัสูตรแน่นจริงๆ เราขอช่ืนชม (ณรัชช์อร พิพฒัน์ธนากร 
2553) 
  ก็ตอ้งรู้สึกดีใจและภูมิใจดว้ย ท่ีไดม้าเป็นนกัศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัแห่ง
น้ี และอยากให้ทางคณะวิทยาการจดัการพฒันาหลกัสูตรให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือช่ือเสียงของสถาบันใน
อนาคต (ปาณิสรา ติณธรานนท ์2553) 
 10. เหตุจูงใจในการเรียนสาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  และเหตุผลที่นักศึกษา
เลอืกศึกษาต่อที่สถาบันแห่งนี้  
  จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาพระราชวงัสนามจนัทร์ มีเหตุจูงใจในการเรียนสาขาการจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชน คือ ตอ้งการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ตลอดจนขอ้มูลข่าวสาร วิทยาการใหม่ๆ จาก
อาจารยแ์ละเพื่อนท่ีศึกษาดว้ยกนั อยากทาํผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและถูกตอ้ง และอยากมี
แนวทาง หลกัการคิดท่ีมากข้ึน เพ่ือนํามาใชใ้นการทาํงานในปัจจุบนั และเหตุท่ีเลือกศึกษาต่อท่ี
สถาบันแห่งน้ี เพราะอยู่ใกลท่ี้พกั การเดินทางสะดวก คุ้นเคยกบัสถาบนัแห่งน้ีเป็นอย่างดี และ
สถาบนัแห่งน้ีเป็นสถาบนัของรัฐท่ีมีช่ือเสียงมานาน 
  เหตุจูงใจท่ีทาํให้พี่มาเรียนสาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนก็คือ อยากได้
เพื่อนใหม่ท่ีไม่ได้อยู่ในสายการทาํงานเดียวกนั เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั พี่ตอ้งการ
ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ จากอาจารย ์และเพื่อนๆ  และต้องการเปิดโลกทศัน์ให้
กวา้งไกลข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อการทาํงานของพ่ีดว้ย ส่วนเหตุผลท่ีพ่ีเลือกศึกษาท่ีสถาบนัแห่งน้ีก็เพราะ   
พ่ีทาํงานท่ีสถาบนัแห่งน้ี การเดินทางสะดวก และเป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง น่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับ
ของสงัคม (สุกญัญา โภคา 2553) 
  พี่คิดว่าเหตุจูงใจท่ีพี่เลือกมาเรียนสาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนก็คือ 
สาขาวิชาน้ีตรงความตอ้งการและสายงานของพ่ี และพ่ีก็ขอทุนมาเรียน เรียนแลว้ทาํให้พ่ีมีความรู้
เพ่ิมข้ึน สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาในการทาํงาน และยงัสามารถปรับวุฒิการศึกษาเพ่ือขอข้ึน
เงินเดือนในท่ีทาํงานพี่ไดด้้วย และสาเหตุท่ีพี่มาเลือกเรียนสถาบันแห่งน้ี เพราะว่าพ่ีผูกพนักับ
สถาบนัแห่งน้ีมาตั้งแต่สมยัเรียนมธัยม เน่ืองจากพ่ีเคยเรียนในโรงเรียนสาธิตศิลปากร ทาํใหพ่ี้คุน้เคย
กบัสถาบนัแห่งน้ี และท่ีสาํคญัการเดินทางมาศึกษาสะดวกสบาย  (ประภสัสร มีนอ้ย 2553) 
  จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาตล่ิงชนั มีเหตุจูงใจในการเรียนสาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน คือ 
อยากไดค้วามรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติม สาขาวิชาน้ีมีกระบวนวิชาท่ีน่าสนใจและสามารถนาํไป
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ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและการทาํงานได ้การเรียนในสาขาวิชาน้ีมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่สูงจนเกินไป
จึงทาํให้อยากมาเรียน และเหตุท่ีเลือกศึกษาต่อท่ีสถาบนัแห่งน้ี เพราะใกลท่ี้พกัอาศยั เดินทางมา
สะดวก สถาบนัแห่งน้ีมีเปิดเรียนภาคพิเศษท่ีเรียนวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ทาํให้สามารถเรียนและ
ทาํงานไปดว้ยได ้และสถาบนัแห่งน้ีมีช่ือเสียงมายาวนาน เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของบุคคลทัว่ไป 
  พ่ีเลือกเรียนสาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนน้ีก็เพราะพ่ีต้องการเพ่ิมพูน
ความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัอาจารยแ์ละเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และท่ีสาํคญัหลกัสูตรท่ีเปิดสอนน้ี
ตรงความตอ้งการของพี่ คือ มีรายวิชาท่ีพี่สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการทาํงานไดจ้ริง  ส่วน
เหตุผลท่ีเลือกศึกษาต่อท่ีสถาบนัแห่งน้ี เพราะเดินทางสะดวก ใกลบ้า้นพ่ี และความมีช่ือเสียงของ
สถาบนั (จุฑารัตน์  ทิพยบุ์ญทรัพย ์2553) 
  พ่ีสนใจในหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงพ่ิคิดว่าเน้ือหารายวิชา
สามารถนาํมาปรับใชก้บัชีวิตการทาํงาน และทาํใหพ่ี้สามารถพฒันาตนเองข้ึนมาได ้ทาํให้มีความรู้
และความสามารถเพ่ิมข้ึน และเหตุผลท่ีพ่ีเลือกเรียนสถาบนัแห่งน้ี เพราะว่าสถาบนัแห่งน้ีมีหลกัสูตร
การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงเน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในเชิงบริหาร ทั้งการ
บริหารภาครัฐและภาคเอกชน ทาํให้ได้เรียนรู้ทั้งสองส่วน คือภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการ
ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั และสถาบนัมีการจดัสถานท่ีเรียนท่ีทาํใหพ้ี่สะดวกในการเดินทางมาเรียน 
และเป็นสถาบนัของรัฐท่ีมีช่ือเสียง (นงนุช โกสียรั์ตน์ 2553) 
 11. การให้ความคดิเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้บอกคนทั่วๆ ไปว่าได้เป็นนักศึกษาของ
สถาบันแห่งนี ้
  จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ รู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นนกัศึกษา ไดเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของสถาบนัแห่งน้ี และรู้สึกภูมิใจเม่ือไดจ้บการศึกษาจากสถาบนัแห่งน้ี และบุคคลรอบขา้งก็รู้สึก
ยนิดีท่ีไดม้าศึกษาในสถาบนัแห่งน้ีเพราะมีช่ือเสียงมายาวนาน  
  พ่ีรู้สึกภูมิใจท่ีไดบ้อกคนทัว่ๆ ไปว่าพ่ีเป็นนกัศึกษาของสถาบนัแห่งน้ี เพราะสถาบนั
แห่งน้ีเป็นสถาบนัของรัฐท่ีมีช่ือเสียงในระดบัตน้ๆ ของสถาบนัการศึกษาในจงัหวดันครปฐม (นาํชยั 
ทนุธรรมนิธิ 2553) 
  แน่นอนว่าพี่ตอ้งภูมิใจในสถาบนัท่ีพี่ศึกษา และกลา้ท่ีจะบอกกบัใครต่อใครว่าพี่เป็น
นกัศึกษาของสถาบนัแห่งน้ี พ่ีรู้สึกว่าถา้เรายิง่บอกไปว่าเราเป็นนกัศึกษาของสถาบนัแห่งน้ีก็ยิ่งเป็น
การเผยแพร่ความมีช่ือเสียงของสถาบนัของพี่ดว้ย (นทัเมย จีนบุบผา 2553)  
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  พ่ีต้องภูมิใจอยู่แลว้ท่ีได้บอกกับคนทั่วๆ ไปว่าพ่ีเป็นนักศึกษาของสถาบันแห่งน้ี 
เพราะสถาบนัแห่งน้ีเป็นสถาบนัของรัฐท่ีตอ้งสอบก่อนเขา้มาศึกษา และไดช่ื้อว่าเป็นสถาบนัของรัฐ
ท่ีเรียนจบยากและการันตีในความมีช่ือเสียงท่ีสะสมมายาวนาน (ทศันี วรรณวงศสิ์ริ 2553) 
  จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชัน รู้สึกภูมิใจมากท่ีได้บอกคนทั่วๆ ไปว่าได้เป็นนักศึกษาของ
สถาบนัแห่งน้ี เพราะสถาบนัแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของคนในสงัคม และมีมาตรฐานการเรียน
การสอนท่ีเป็นสากล 
  พ่ีรู้สึกภูมิใจ และพ่ีก็กลา้พดูไดเ้ต็มปากเต็มคาํกบัคนทัว่ๆไป ว่าพ่ีเป็นนักศึกษาและ
เป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัแห่งน้ี ท่ีมีช่ือเสียงอนัโด่งดงัในเร่ืองของความยากในการเรียนการสอน
และการจบการศึกษา (ชลธิชา ดิษฐเกษร 2553) 
  รู้สึกภาคภูมิใจ เมื่อมีคนถามว่าเรียนปริญญาโทท่ีไหน แลว้พี่ก็บอกไปว่าเรียนท่ี
สถาบนัแห่งน้ี ทุกคนก็จะรู้จกัและยอมรับในเร่ืองของความมีช่ือเสียงของสถาบนัแห่งน้ีเป็นอย่างดี 
(พรพกัตร์ แยม้ผกา 2553) 
  รู้สึกภาคภูมิใจ และบอกคนทัว่ๆไป ดว้ยหวัใจพองโตเลยว่า พ่ีเป็นนกัศึกษาและเป็น
ส่วนหน่ึงของสถาบนัแห่งน้ี  พ่ีอยากใหส้ถาบนัแห่งน้ีมีช่ือเสียงยิง่ๆ ข้ึนไป (วาสนา สว้ยเกร็ด 2553) 
 12. ความรู้สึกกงัวลของนกัศึกษา ถ้าจะต้องออกจากสถาบนัแห่งนีไ้ม่ว่าสาเหตุใดกต็าม 
  จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ส่วนใหญ่รู้สึกกงัวลใจมาก เศร้าใจ และรู้สึก
เสียดายท่ีตอ้งออกจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงแห่งน้ี เพราะการเรียนการสอนท่ีสถาบนัแห่งน้ีค่อนขา้ง
เป็นกนัเอง มีเพ่ือนร่วมชั้นท่ีดี มีอาจารยผ์ูส้อนท่ีดี บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของสถาบนัแห่งน้ี
ร่มร่ืน ปลอดโปร่ง ทาํใหรู้้สึกสดช่ืนเม่ือไดม้าเรียน  
  สาํหรับพ่ีถา้ออกไปเน่ืองจากเรียนไม่จบ พี่ก็รู้สึกกงัวลใจ เน่ืองจากพี่ไม่สามารถทาํ
ในส่ิงท่ีตั้งใจใหส้าํเร็จไดแ้ละรู้สึกเสียดายเงินท่ีจ่ายค่าเทอมไป แต่ถา้ออกไปเน่ืองจากเรียนจบแลว้ พ่ี
ไม่รู้สึกกงัวลใดๆ เพราะพ่ีทาํในส่ิงท่ีตั้งใจสาํเร็จแลว้ แต่อาจรู้สึกคิดถึงเพ่ือนๆ และบรรยากาศเวลาท่ี
เรียนร่วมกนั (กรรณิกา ขาํไรเลิศ 2553) 
  พ่ีไม่รู้สึกกงัวลใจถา้จะตอ้งออกจากสถาบนัแห่งน้ีไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม เพราะว่าพ่ี
ตั้งใจมาเรียนท่ีสถาบนัแห่งน้ีตั้งแต่แรก ไม่ว่าจะเรียนยากขนาดไหน พ่ีก็จะตั้งใจเรียนให้จบให้ได ้
เพื่อเป็นเกียรติแห่งวงศต์ระกลูของพี่(ธนชัชา ชยัชาญ 2553) 
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  ถา้จะตอ้งออกจากสถาบนัแห่งน้ีไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม พี่คงรู้สึกกงัวลใจและคง
เศร้าใจมากท่ีจะตอ้งจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงแห่งน้ี ตอ้งจากบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเป็นกนัเอง
แบบน้ี โดยมีเพ่ือนๆ ร่วมชั้นและอาจารยผ์ูส้อนท่ีดี (อภิวฒัน์ แสงสูง 2553) 
  จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั ส่วนใหญ่รู้สึกกงัวลใจในระดบัหน่ึง และรู้สึกเสียดายท่ีจะตอ้ง
ออกจากสถาบันแห่งน้ีด้วยสาเหตุ เพราะคิดถึงความผกูพนัท่ีได้รับจากเพื่อน จากอาจารย ์จาก
เจา้หนา้ท่ีประสานงาน และจากสถาบนั  
  ถา้จะตอ้งออกจากสถาบนัแห่งน้ีไม่ว่าสาเหตุใดก็ตามในขณะท่ีพี่กาํลงัศึกษาอยู่ พี่
ตอ้งรู้สึกกงัวลใจแน่นอน เพราะกลวัเกรดไม่ดีทาํใหเ้รียนไม่จบ และใครๆก็รู้ว่าพี่เรียนท่ีสถาบนัแห่งน้ี 
ถา้พวกเขารู้ว่าพี่เรียนไม่จบก็สร้างความอบัอายใหก้บัพ่ีดว้ย (สุรีพร แป้นพิบูลลาภ 2553) 
  สาํหรับเรารู้สึกเฉยๆ ท่ีจะตอ้งออกจากสถาบนัแห่งน้ีไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม เพราะว่า
เรามัน่ใจในตวัเองว่าเราตอ้งเรียนใหจ้บภายใน 2 ปี และตอ้งทาํเกรดเฉล่ียให้ได้ดีๆ เพื่อไปปรับวุฒิ
ขอข้ึนเงินเดือนในท่ีทาํงานของเรา  (อดิศกัด์ิ สวนกลู 2553) 
  พ่ีรู้สึกเสียดายมากกว่ารู้สึกกงัวลใจถา้จะตอ้งออกจากสถาบนัแห่งน้ีไม่ว่าสาเหตุใดๆ
ก็ตาม เพราะพ่ีรู้สึกเสียดายมิตรภาพของเพ่ือนร่วมชั้น และรู้สึกผกูพนักบัสถาบนัแห่งน้ีแลว้ แต่ถา้
ตอ้งออกจากสถาบนัแห่งน้ี เพราะสาํเร็จการศึกษาพ่ีจะภูมิใจมากกว่าการตอ้งออกเพราะพี่เรียน
ไม่จบ (วาสนา สว้ยเกร็ด 2553) 
 13. การให้ความคิดเห็นของนักศึกษา ในกรณีที่ได้ศึกษาในสถาบันแห่งอื่นที่ดีกว่า
สถาบันแห่งนี ้
  จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์  ส่วนใหญ่ไม่มีความคิดท่ีออกจากการเป็น
นกัศึกษาของสถาบนัแห่งน้ี เพราะนกัศึกษาเลือกท่ีจะมาศึกษาและตั้งใจมาเป็นนกัศึกษาของสถาบนั
แห่งน้ีเท่านั้น แต่ถา้มีเปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาเอก นกัศึกษาอยากจะมาศึกษาต่อท่ีสถาบนั
แห่งน้ี 
  ไม่พร้อมท่ีจะออกจากการเป็นนักศึกษาของสถาบันแห่งน้ี เน่ืองจากการท่ีเราได้
ศึกษามาแลว้ มนัก็เหมือนกับการท่ีเราได้ลงทุนเรียนไปแลว้ ไดรู้้จักกับเพ่ือนท่ีน้ีแลว้ หรือถา้มี
เหตุผลท่ีจาํเป็นจริงๆ ก็ไม่แน่ท่ีพร้อมจะออก เช่น ถา้ตอ้งยา้ยท่ีทาํงานไปในท่ีท่ีไกล การเดินทาง
ไม่สะดวก เราก็คงออกจากสถาบนัแห่งน้ี (ณัฐพล ศิลาทอง 2553) 
  เหตุผลหลกัจริงๆ พ่ีคงไม่ออกแน่นอน ถา้ไม่มีเหตุผลสาํคญัหรือเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีทาํให้
พี่ออก เช่น ไดทุ้นไปศึกษาต่อต่างประเทศ ยา้ยท่ีทาํงานท่ีทาํใหไ้ม่สะดวกในการเดินทางมาเรียน แต่
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โดยทัว่ไปพ่ีไม่ออกและไม่ยา้ยสถาบนัแน่นอน เพราะทาํให้เสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการไปเรียน
สถาบนัแห่งใหม่ (ประภสัสร มีนอ้ย 2553) 
  จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั ส่วนใหญ่ไม่มีความคิดท่ีออกจากสถาบนัแห่งน้ี เพราะทุกสถาบนั
มีข้อดีอยู่ในตัวสถาบันเอง สถาบันแห่งน้ีก็เช่นกัน เป็นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีดี และมีความรู้ 
ความสามารถ ออกไปสู่สงัคม และนกัศึกษาท่ีจบจากสถาบนัแห่งน้ีก็รู้สึกภาคภูมิใจท่ีจบจากสถาบนั
แห่งน้ี 
  สาํหรับพี่ต้องพิจารณาในดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น การเดินทาง ค่าใชจ่้าย ถา้
สะดวกในการเดินทาง และค่าใชจ้่ายในการศึกษาน้อยกว่า พี่ก็อาจจะออก แต่ถา้ปัจจยัเหล่าน้ี   
ไม่แตกต่างกนั พ่ีก็คงไม่ออก เพราะพ่ีคิดว่าสถาบนัแห่งน้ีก็ดีและมีคุณภาพอยู่แลว้ (ชลธิชา ดิษฐเกษร 
2553) 
   พี่คิดว่าไม่ไปนะ เพราะว่าพี่ก็ใกล้จะสําเ ร็จการศึกษาแล้ว แต่ถา้สถาบันอ่ืนมี
ทุนการศึกษาใหพ่ี้เรียน พ่ีก็อาจจะรับไวพิ้จารณา ว่าควรจะออกจากท่ีน้ีหรือว่าไปเรียนท่ีไหน แต่ใจ
จริงสถาบนัแห่งน้ีก็มีคุณภาพและมีช่ือเสียงพอสมควร พ่ีสาํเร็จการศึกษาออกมาจากสถาบนัแห่งน้ี
ไดพ้ี่ก็ภาคภูมิใจ (ปาณิสรา ติณธรานนท ์2553) 
 
ส่วนที่ 2 ความคดิเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมในการศึกษาของสาขาวชิาการ
จดัการภาครัฐและภาคเอกชน  
 1. สภาพแวดล้อมทางด้านเพือ่น 
  1.1 การให้ความคดิเหน็เกีย่วกบัลกัษณะของเพือ่นที่ดี 

  จากการศึกษาพบว่า เพื่อนท่ีดีของนักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชา
การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ตอ้งมีลกัษณะ คือ มีความจริงใจ
ต่อกนัในการคบหา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ใหก้าํลงัใจกนั คอยสนบัสนุนในทาง
ท่ีดี  ติดต่อส่ือสารกนัอยา่งสมํ่าเสมอ ไม่เห็นแก่ตวั  สามารถพึ่งพากนัได ้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกนั ไม่ใช่
เป็นเพียงเพื่อนกินอยา่งเดียว สามารถพดูคุยกนัไดทุ้กเร่ือง พร้อมรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของ
เพ่ือน ถึงแมค้วามคิดนั้นจะแตกต่างกนัก็ตาม 
   พี่คิดว่าลักษณะของเพื่อนท่ีดี อันดับแรกเลย ต้องจริงใจต่อกัน ห่วงใยกัน 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีนํ้ าใจ รับผดิชอบงานร่วมกนั คบหากนัโดยไม่เสแสร้งต่อกนั มีคาํแนะนาํ
ท่ีดีใหก้นัและกนั มีการชกัจูงกนัไปในทางท่ีดี และไม่สร้างความเดือดร้อนให้พี่ (ธนัชชา ชยัชาญ 
2553) 
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   ในความคิดของพี่ เพื่อนท่ีดีตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในยามท่ีเพื่อนเดือดร้อน 
ไม่จาํเป็นตอ้งรู้ทุกอย่างในเร่ืองของเพื่อน แต่เมื่อเพื่อนมาปรึกษา เราก็ควรให้คาํแนะนาํเพื่อนไป
ในทางท่ีดี สามารถร่วมทุกขร่์วมสุขกบัเราได ้และท่ีสาํคญัตอ้งมีความจริงใจซ่ึงกนัและกนั เพราะ
คนเราถา้มีความจริงต่อกนัแลว้ เร่ืองอ่ืนๆ เช่น การดูแลเอาใจใส่ และการช่วยเหลือกนัก็จะตามมา
เอง (ประภสัสร มีนอ้ย 2553) 
   จากการศึกษาพบว่า เพื่อนท่ีดีของนักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชา
การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั ตอ้งมีลกัษณะ คือ มีนํ้ าใจ มีความซ่ือสัตย ์มี
ความรักกและความจริงใจต่อกนั คอยดูแลห่วงใยซ่ึงกนัและกนั หากเพ่ือนทาํในส่ิงท่ีไม่ดี สามารถ
เตือนกนัได ้และคอยช่วยเหลือกนัไดท้ั้งเร่ืองงาน เร่ืองเรียก และเร่ืองส่วนตวั 
   สาํหรับเราอยา่งแรกของเพ่ือนท่ีดี ตอ้งมีนํ้ าใจ ตอ้งจริงใจต่อกนั มนัจะทาํใหค้วาม
ซ่ือสตัย ์และความมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามมาเอง และตอ้งรู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผซ่ึ่งกนัและกนัดว้ย 
(ณรัชชอ์ร พิพฒัน์ธนากร 2553) 
   ลกัษณะของเพื่อนท่ีดีสําหรับผม ต้องมีความจริงใจต่อกัน ต้องเปิดใจให้กัน 
ช่วยเหลือยามท่ีเพื่อนเดือดร้อน สามารถปรึกษาไดทุ้กเร่ือง  คอยเตือนเม่ือเพ่ือนไม่ขยนัและไม่ตั้งใจ
เรียน (อดิศกัด์ิ สวนกลู 2553) 
  1.2 ความรู้สึกผูกพนัและความพงึพอใจกบัมติรภาพของเพือ่นๆ ในสถาบนัแห่งนี ้
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ รู้สึกผกูพนัและพึงพอใจกบัมิตรภาพของ
เพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนท่ีอยู่กลุ่มเดียวกนัมีความสัมพนัธ์ท่ีสนิทสนมกนัเป็นพิเศษ ส่วนเพื่อนท่ีอยู่
นอกกลุ่มก็สามารถพดูพบปะและพดูคุยไดต้ามปกติ  
   แมว้่าทุกคนจะมาจากต่างท่ีกันและมีความคิดเห็นท่ีต่างกัน แต่ในยามท่ีเราได้
ทาํงานร่วมกนัหรือทาํกิจกรรมร่วมกนั เราไดเ้ห็นถึงมิตรภาพและความสามคัคี การร่วมมือกนัอย่าง
จริงจงัและความตั้งใจจริง และน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เราเกิดความรู้สึกผูกพนัและพึงพอใจกับ
มิตรภาพของเพ่ือนๆ ในสถาบนัแห่งน้ี   (กรรณิกา ขาํไรเลิศ 2553) 
   พี่รู้สึกผูกพันกับเพื่อนๆมาก เพราะว่าพี่กับเพื่อนๆ ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมาโดยตลอดทั้งเร่ืองเรียน เร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงาน และพี่รู้สึกพึงพอใจกบั
เพ่ือนๆ ในเร่ืองของความจริงใจ ความมีนํ้ าใจและความสามคัคีกนั (ประภสัสร มีนอ้ย 2553) 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชัน รู้สึกผูกพนัและพึงพอใจกับมิตรภาพของเพื่อนๆ ใน
สถาบันแห่งน้ีในระดับหน่ึง เพราะส่วนใหญ่รู้สึกผูกพนัเฉพาะกลุ่มเพ่ือนๆ ท่ีได้เรียนร่วมกัน 
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เน่ืองจากว่าต้องพบปะ คอยช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และแนะนาํเร่ืองการเรียนและเร่ืองการใช้
ชีวิตประจาํวนั แต่กบัเพื่อนๆ ในสถาบนัเดียวกบัก็รู้สึกผกูพนัและพึงพอใจในบางคนท่ีเคยไดพู้ดคุย
และพบปะกนั 
   พี่รู้สึกผกูพนัและพึงพอใจกบัเพื่อนๆ มาก เพราะพี่ไดเ้พื่อนท่ีหลากหลายอาชีพ 
หลากหลายอาย ุทาํใหพ่ี้ไดแ้นวคิดและความคิดท่ีหลากหลาย ไดเ้กิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัข้ึน 
ไดเ้ห็นนํ้ าใจท่ีมีให้แก่กนั และพ่ีก็ยงัไดเ้พ่ือนแทใ้นสถาบนัแห่งน้ีดว้ย (จุฑารัตน์ ทิพยบุ์ญทรัพย ์
2553) 
   พี่ผกูพนักบัเพื่อนในกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกนัมาก แต่กบัคนรอบๆ ตวัท่ีไดเ้รียนร่วมกนั
ในสถาบนัพี่ก็รู้สึกผกูพนับา้งและพึงพอใจพอสมควร และพี่รู้สึกพึงพอใจในมิตรภาพของเพื่อนๆ 
มาก เพราะเพื่อนไดม้ีการใหค้าํปรึกษาหรือแนะนาํเร่ืองอ่ืนๆ กบัพี่ดว้ย เช่น เร่ืองงาน เร่ืองส่วนตวั 
รวมถึงการใหก้าํลงัใจกนัและกนัเม่ือยามท่ีพี่รู้สึกเหน่ือยลา้และทอ้แท ้(สุรีพร แป้นพิบูลลาภ 2553) 
  1.3 ทัศนคตแิละค่านิยมในการคบเพือ่น ท าให้เกดิการพฒันาตนเอง   
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีทัศนคติยอมรับความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย และแตกต่าง เน่ืองจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนมีความหลากหลายทั้งอายุและอาชีพ ทาํให้มี
ค่านิยมในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เช่น ให้คาํปรึกษาในเร่ืองการเ รียนและการสอบ ดังนั้น
ทศันคติและค่านิยม ทาํใหก้ารคบเพ่ือนเกิดการพฒันาตนเอง คือ เกิดการเรียนรู้ในสงัคมไดก้วา้งข้ึน 
และเขา้ใจและยอมรับคนอ่ืนไดม้ากข้ึน  
   พี่ค่อนขา้งมีทศันคติและค่านิยมร่วมไปกบัเพื่อนในกลุ่ม เพราะว่าค่อนขา้งสนิท
สนมกนัมาก และทาํใหพ้ี่ไดม้ีการพฒันาตนเองมากข้ึนดว้ย เพราะว่ากว่าท่ีเราจะมีเพ่ือน และไดเ้ป็น
เพ่ือนกนันั้น เราก็ตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ตอ้งไดมี้การปรับตวัเขา้หากนั จึงทาํให้พ่ี
เกิดการพฒันาตนเองไปกบัเพื่อนๆ ในหลายๆดา้น  (ณัฐพล ศิลาทอง 2553) 
   พี่มีทัศนคติท่ีดีกับเพื่อนต่างวัยและต่างอาชีพ ทําให้พี่มีมุมมองความคิดท่ี
หลากหลายข้ึน เกิดเป็นมิตรภาพท่ีดีต่อกนั มีโลกทศัน์ในการมองสงัคมท่ีกวา้งไกลข้ึน ส่วนค่านิยม
ในการคบเพ่ือนก็คือการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การมีนํ้ าใจและความจริงใจต่อกนั ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้
พี่มีการพฒันาตนเอง คือ การไดรั้บความรู้และความคิดท่ีหลากหลายข้ึน ทาํใหพ่ี้สามารถนาํไปปรับ
แนวคิดในการใชชี้วิตในการทาํงานได ้และทาํใหพ้ี่เกิดการปรับตวัและวางตวัใหเ้หมาะสมกบัสงัคม
มากข้ึน (อโนมา รัตนนอ้ย 2553) 
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   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั มีทศันคติแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เกิดการ
ยอมรับ และเขา้ใจความแตกต่างของกนัและกนัมากข้ึน และมีค่านิยมใหค้าํปรึกษาในเร่ืองเรียนและ
เร่ืองส่วนตวั ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในทุกๆเร่ืองท่ีเพ่ือนสามารถช่วยได ้ดงันั้นทศันคติและ
ค่านิยมการคบเพื่อนก่อให้เกิดการพฒันาตนเอง คือ เกิดการมองเห็นถึงความหลากหลายทาง
ความคิด ทาํใหน้าํมาปรับใชใ้นการเรียนและการทาํงาน 
   ทาํให้พี่พฒันาตนเอง เน่ืองจากกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ อาย ุ
หนา้ท่ีการงาน และมีทศันคติท่ีแตกต่างกนัชดัเจนมาก ซ่ึงการทาํกิจกรรมหรือทาํงานร่วมกนั ทาํให้
เรารู้จกัปรับตวั เพ่ือท่ีจะสามารถเขา้กบัคนเหล่าน้ีได ้และทาํใหพ่ี้รู้จกัท่ีจะเรียนรู้ในการอยูร่่วมกนัใน
สังคมใหม่ๆ  มีมุมมองใหม่ๆ และรู้จกัรับผิดชอบในหน้าท่ีของพี่  มีการสร้างค่านิยมและความ
มุ่งมัน่ในเป้าหมายเดียวกนั คือ สาํเร็จการศึกษาไปพร้อมๆกนั  (วรรณวิมล นาคทอง 2553) 
   การคบเพื่อนทาํใหเ้กิดการพฒันาตนเอง คือ ก็เหมือนมีกระจกสะทอ้งเงาของเรา
เอง ท่ีไม่ดีก็ปรับปรุง ท่ีดีแลว้ก็คงไว ้เพ่ือให้มีทศันคติและค่านิยมท่ีดีต่อกนัระหว่างเพ่ือนๆ ข้ึนอยู่
กบัว่าเราจะสามารถเขา้กบัเพื่อนๆ ไดม้ากแค่ไหน (วาสนา สว้ยเกร็ด 2553) 
  1.4 การแลกเปลีย่นความคดิเห็นและช่วยเหลอืในเร่ืองของการเรียนของเพือ่น 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ช่วยเหลือกนัเร่ืองการเรียนกบัเพื่อนอยู่ตลอดเวลา ช่วยกนัหาขอ้มูลในการทาํรายงาน หรือช่วยกนั
ทบทวนความรู้ก่อนสอบ หรือหากมีปัญหาเร่ืองเรียนและเร่ืองส่วนตวัก็จะปรึกษากบัเพื่อนอยูเ่สมอ 
   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และช่วยเหลือกันดี ทั้ งงานกลุ่ม และงานห้อง 
โดยเฉพาะในช่วงหลงัๆ ท่ีทาํวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ก็ตอ้งขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ พี่ๆ อยู่
บ่อยๆ หรือในการทาํงานกลุ่มกนั ก็มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอยู่เป็นประจาํอยู่แลว้ (นาํชยั 
ทนุธรรมนิธิ 2553) 
   ก็ต้องแลกเปล่ียนกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แลว้ เพราะว่าเราต้องเรียนด้วยกัน จบ
ด้วยกัน ช่วยๆ กันไปตามความถนัดของแต่ละคน ให้ความช่วยเหลือและให้กาํลงัใจ และให้
คาํปรึกษาในขั้นตอนในการทาํวิจยั และใหค้าํปรึกษาในเร่ืองของเอกสาร (สุกญัญา โภคา 2553) 
   ถา้แลกเปล่ียนก็คือ เวลาท่ีทาํรวมกลุ่มกนัเป็นทีม อย่างกลุ่มพี่ก็จะมีการแชร์กนั
ตลอด มนัก็จะมีการโตเ้ถียงขดัแยง้กนับา้ง แต่จริงๆ ก็ไม่มีอะไร ช่วยเหลือกนัตลอดก็จะคอยโทรหา
กนัว่าทาํงานถึงไหนแลว้ ภายในกลุ่มก็จะเช็คกนัตลอด คือ การเรียนปริญญาโท เพื่อนตอ้งช่วยเพื่อน
จริงๆ เพราะว่าอาจารยจ์ะไม่ไดม้าบอกอะไรกบัเรามากนกัเหมือนกบัเด็กปริญญาตรี เพื่อนคนไหนท่ี
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ไม่ไดม้ีภาระมาก เช่น ยงัไม่ไดท้าํงาน ยงัไม่มีครอบครัว ก็อาจจะช่วยกระตุน้หรือช่วยเหลือเพื่อนท่ีมี
ภาระมากๆ (อโนมา รัตนนอ้ย 2553) 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและช่วยเหลือกนัเป็นประจาํ
ในระหว่างเรียน เช่น ช่วยกนัทบทวนและสรุปเน้ือหาของวิชานั้นก่อนสอบ ตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการเรียน 
   มีการแลกเปล่ียนและช่วยเหลือกันตลอดเลย มีการติวกัน มีการนัดมาคุยกัน 
ช่วยกนัทาํสรุปเน้ือหาในแต่ละวิชาก่อนสอบ มีการเขา้กลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั
เมื่อทาํงานกลุ่ม  มีการติดต่อกนัอยูเ่สมอนอกเวลาเรียน (อดิศกัด์ิ สวนกลู 2553) 
   มีการแลกเปล่ียนและช่วยเหลือกันอย่างมาก เน่ืองจากได้เพื่อนท่ีดี ทาํให้ได้
แบ่งปัน ช่วยเหลือ ช่วยติวหนังสือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และช่วยกนัทาํรายงาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี
มาก (นงนุช โกสียรัตน์ 2553) 
   ช่วยเหลือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอยูต่ลอดเวลาทั้งเร่ืองการเรียนและการ
ทาํงาน เป็นอีกเร่ืองท่ีทาํใหรู้้สึกดีกบัมิตรภาพของคาํว่าเพ่ือน (พรพกัตร์ แยม้ผกา 2553) 
  1.5 การตดิต่อพบปะหรือท ากจิกรรมกบักลุ่มเพือ่นนอกเวลาเรียน 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี  2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มีการติดต่อพบปะหรือทาํกิจกรรมกบักลุ่ม
เพื่อนนอกเวลาเรียนเป็นประจาํ เช่น นดักนัทานขา้วเมื่อมีเวลาว่าง เพื่อช่วยเหลือกนัในเร่ืองการทาํ
วิจยั หรือในบางคร้ังเร่ืองการทาํงาน มีการเท่ียวต่างจงัหวดัและต่างประเทศร่วมกนั เพื่อกระชับ
ความผกูพนักบัเพ่ือนๆ ร่วมชั้นเรียน 
   มีการติดต่อพบปะหรือทาํกิจกรรมกบักลุ่มเพื่อนนอกเวลาเรียนบา้ง ตามเวลาและ
โอกาส ก็อาจจะมีไปทานขา้วกันบา้ง ไปเท่ียวหรือทาํกิจกรรมดว้ยกนัท่ีต่างจงัหวดับา้ง  ไม่มาก
เกินไปและไม่นอ้ยจนเกินไป (ทศันี วรรณวงศสิ์ริ 2553) 
   บ่อยครับท่ีมีการติดต่อพบปะกันกบักลุ่มเพื่อนนอกเวลาเรียน เช่น นัดกันทาํ
รายงานกลุ่ม นัดกนัติวก่อนสอบ มีไปทานข้าวกันตามโอกาส และไปเท่ียวต่างจังหวดัและทาํ
กิจกรรมกนัทุกๆ 3 เดือน (อภิวฒัน์ แสงสูง 2553) 
   มีบ้างโดยการพบปะตามกิจกรรมกลุ่มท่ีต้องร่วมมือกนัทาํงาน ซ่ึงจะนําไปสู่
ความสาํเร็จตามเป้าหมาย โดยในบางคร้ังก็นัดทานขา้วกบัเพ่ือนๆ ร่วมชั้นท่ีทาํงานใกล้ๆ กนั (ธนัชชา 
ชยัชาญ 2553) 
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   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั มีการติดต่อพบปะหรือทาํกิจกรรมกบักลุ่มเพื่อนนอกเวลา
เรียนกนับา้งตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสม เช่น นดัพบปะสงัสรรค์ หลงัสอบเสร็จ วนัปีใหม่ และ
วนัเกิดของเพ่ือน การไปร่วมงานมงคลของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และการคุยกนัทางโทรศพัท ์
   มีการติดต่อพบปะกันบ้างเม่ือโอกาสเอ้ืออาํนวยต่อกัน เช่น งานวนัเกิด งาน
สงัสรรค์สาํเร็จการศึกษา งานแต่งงาน ส่วนใหญ่จะคุยกนัทางโทรศพัท์ MSN และทาง Facebook 
(ณรัชชอ์ร พิพฒัน์ธนากร 2553) 
   มีการติดต่อพบปะกบักลุ่มเพื่อนนอกเวลาเรียนบา้ง เมื่อมีงานกลุ่มท่ีตอ้งแบ่งงาน
กนัทาํ และช่วยกนัแสดงความคิดเห็น แต่น้อย เพราะเป็นกลุ่มเล็กๆ และมีเวลาเจอกนัน้อย เพราะ
ต่างคนต่างก็มีงานประจาํทาํ และหลกัเลิกเรียนถา้มีงานกลุ่มก็มีเวลาให้กนัน้อย เพราะเลิกเรียนเยน็
แลว้ ก็จะรีบกลบับา้น บางคนมีครอบครัวแลว้ก็ตอ้งรีบกลบัไปดูแล (ชลธิชา ดิษฐเกษร 2553) 
   พี่มีการติดต่อพบปะกนับา้งบางส่วน เช่น กินขา้ว ไปเท่ียว ไปงานสงัสรรค ์เพราะ
เป็นเพื่อนท่ีทาํงานเดียวกนัแลว้ก็ไปเรียนพร้อมกนั (ปาณิสรา ติณธรานนท ์2553) 
  1.6 การให้ความคดิเหน็เกีย่วกบัเพือ่นร่วมช้ันเรียน 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ โดยรวมเพ่ือนร่วมชั้นเรียนมีความจริงใจ มี
นํ้ าใจต่อกนันมีการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนักบัเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียน เพราะมีการติดต่อ และทาํกิจกรรมกบัเพ่ือนร่วมชั้นอยูเ่สมอ  
   ดีใจท่ีหลายคนมีความคิดความรู้สึกถึงความเป็นเพื่อนกนั ถึงแมจ้ะแตกต่างกัน
ตามสถานภาพของแต่ละคน แต่ก็เสียดายท่ีบางคน เขา้มาเพียงเพ่ือเรียนๆ ใหจ้บไปเท่านั้นเอง ไม่ได้
สนใจงาน ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัและความเป็นไปของมิตรภาพของเพ่ือนร่วมชั้นเรียนสักนิด (นาํชยั 
ทนุธรรมนิธิ 2553) 
   เพ่ือนร่วมชั้นท่ีน่ี เปรียบเสมือนเป็นอีกสงัคมหน่ึงท่ีทาํให้มีความรู้สึกว่าอยากมา
เจอกนัทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เพื่อท่ีจะไดเ้รียนร่วมกนั พดูคุย พบปะกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั ซ่ึงบางคร้ังทาํใหเ้ราหายเครียดจากการทาํงานมาหน่ึงสปัดาห์เต็ม ดว้ยความท่ีเพ่ือนในชั้นมี
วยัท่ีแตกต่างกนั ทาํใหเ้ราไดเ้ห็นความคิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ วยัทาํงาน และวยัรุ่นท่ีเพ่ิงเรียนจบใหม่ แมว้่า
จะวยัต่างกนั แต่ทุกคนร่วมทาํกิจกรรมหลายๆ อย่างดว้ยกนัได ้ซ่ึงนั้นถือว่าเป็นมิตรภาพท่ีดี เป็น
ส่วนหน่ึงในการทาํใหต้วัเราเองมีความสุข (กรรณิกา ขาํไรเลิศ 2553) 
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   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั โดยรวมสนิทกนัเป็นกลุ่ม และช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม แต่
ถา้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคนนิสยัดี และทกัทายกนัอยูเ่สมอ ถึงแมว้่าบางคนจาํหนา้ได ้แต่จาํช่ือไม่ได ้
   เพ่ือนร่วมชั้นเรียนมีหลากหลายดี ทั้งอายุ นิสัยใจคอ ประสบการณ์ แต่ละคนมี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกนั แต่ก็ไปดว้ยกนัไดดี้ ไม่ขดัแยง้กนั ช่วยเหลือและคุยกนัไดทุ้กคน 
(จุฑารัตน์ ทิพยบุ์ญทรัพย ์2553) 
   โดยรวมแลว้มีความสนิทสนมคุน้เคยกนัดี  แมจ้ะเป็นกลุ่มใหญ่แต่บรรยากาศใน
หอ้งเรียนเป็นไปดว้ยความราบร่ืน สนุกสนาน และเป็นกนัเองมาก (วรรณวิมล นาคทอง 2553) 
   บางคนก็ขยนั มีนํ้ าใจ และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี แต่บางคนก็ไม่ค่อยทาํ
อะไรเลย แต่โดยรวมแลว้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนก็ให้ความร่วมมือกนั สามคัคี มีนํ้ าใจต่อกนั  (ชลธิชา 
ดิษฐเกษร 2553) 
   รู้สึกดี รักและผกูพนักบัเพ่ือนมาก  และเพ่ือนก็มีความหลากหลายดี ทั้งเร่ืองของ
อาย ุและอาชีพ  และเพื่อนการมีเพื่อนท่ีหลากหลายก็ทาํใหเ้ราไดเ้ห็นว่าคนไหนจริงใจกบัเรา เขา้ใจ
เรา บา้ง (วาสนา สว้ยเกร็ด 2553)  
 2. สภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอน 
  2.1 การให้ความคดิเห็นเกีย่วกบัเนือ้หารายวชิาทีก่ าหนดในหลกัสูตรการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน และมปีระโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวนัหรือในการท างาน  
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่าเน้ือหารายวิชา
ท่ีกาํหนดในหลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมีรายวิชาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหน้าท่ีการ
งานในความรับผิดชอบ และมีประโยชน์กับการทาํงาน มีเพียงไม่ก่ีรายวิชาเท่านั้นไม่ค่อยนํามา
ประยกุตใ์ชไ้ดก้บัชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 
   พ่ีเลือกหลกัสูตรน้ีเพราะคิดว่าคงเหมือนเรียนหลกัสูตรบริหารของป.โท ทัว่ไป 
แต่พอมาเรียนแลว้รู้สึกผิดหวงัมาก เพราะเน้ือหาท่ีเรียนเหมือนทางรัฐศาสตร์มากกว่าบริหาร 
นาํไปใชก้บัสายงานท่ีทาํอยู่ไม่ไดเ้ลย เช่น วิชาการจดัการการเงินและการคลงัทอ้งถ่ิน และระบบ
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม วิชาเหล่าน้ีพ่ีคิดว่าน่าจะเป็นวิชาทางรัฐศาสตร์มากกว่าวิชาของ
หลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนวิชาท่ีคิดว่ามีประโยชน์และสามารถนาํไปใชใ้น
ชีวิตจริงได้ เช่น การจัดการความเส่ียง แนวคิดและการทฤษฎีการจัดการสมยัใหม่ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์ และการจดัการลอจีสติกส์ (ชชัชลยัย ์บางท่าไม ้2553) 
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   พ่ีคิดว่าบางคร้ังเน้ือหาในรายวิชาค่อนข้างซํ้ าซ้อน ไม่รู้ด้วยวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรตอ้งการอะไร หรือตอ้งการตอกย ํ้าใหเ้ราเรียนเพ่ือครอบคลุมและชดัเจน เช่น แนวคิดและ
ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ ในรายละเอียดของเน้ือหาค่อนข้างจะซํ้ าซ้อนกับวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์พ่ีคิดว่าเหมือนเรียนแลว้เรียนซํ้ าอีก แต่สองวิชาน้ีมนัก็สามารถเช่ือมโยงและ
ประยกุตใ์ชร่้วมกนัได ้และสาํหรับพี่วิชาการจดัการทรัพยากรมนุษยก์็นาํไปใชใ้นเร่ืองของบุคคล 
สามารถนาํไปใชใ้นการประสานงานได ้และวิชาการตลาดก็สามารถนาํไปประยุกต์ใชก้บัลูกคา้ได ้
และแนวคิดของอาจารยผ์ูส้อนก็ทาํให้พี่รับรู้มุมมองใหม่ๆ ในสังคมปัจจุบนั (ทศันี วรรณวงศสิ์ริ 
2553) 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชัน ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าสามารถนํารายวิชาใน
หลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและในการทาํงานได ้เช่น วิชา
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสมยัใหม่ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ส่วนวิชาท่ีไม่สามารถ
นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและในการทาํงานไดเ้ลย เช่น วิชาการจดัการการเงินและการคลงัทอ้งถ่ิน 
   คือเน้ือหาก็เป็นประเด็นสาํคญัท่ีทาํใหพ่ี้เลือกท่ีจะมาเรียนท่ีน้ี แต่เน่ืองจากว่าเวลา
เรียนของเราเป็นเสาร์-อาทิตย ์ก็ทาํให้เสาร์เรียนวิชานึง อาทิตยเ์รียนวิชานึง มนัทาํให้เกิดการ
ประมวลความรู้ของเราไม่ต่อกนั มนัอาจเป็นอุปสรรคอีกอนัหน่ึงสาํหรับการเรียน ปัญหาในการ
ปรับหลกัสูตรของสาขาก็ค่อนขา้งจะยาก เพราะว่าเป็นบล็อกเรียน แต่ทางคณะวิทยาการจดัการก็
พยายามท่ีจะปรับใหม้นัดีข้ึน ในรุ่นต่อไป วิชาท่ีพ่ีคิดว่าสามารถเอาไปใชไ้ดจ้ริงก็จะเป็นเร่ืองของ
วิชาการจดัการความเส่ียง สามารถนาํไปใชก้บัองคก์รท่ีพี่ทาํงานได ้(ปาณิสรา ติณธรานนท ์2553) 
   สาํหรับเราคิดว่าหลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนดีนะ แต่ช่ือวุฒิน่าจะ
เป็นบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มากกว่าช่ือวุฒิศิลปศาสตรมหาบณัฑิต และวิชาท่ีสามารถนาํไปใชใ้น
การทาํงานของเรา เช่น การจดัการทรัพยากรมนุษย ์เพราะเราตอ้งมีการประสานงานกบัลูกคา้ และ
บุคคลอ่ืนๆ ในองคก์รอยูต่ลอดเวลา (อดิศกัด์ิ สวนกลู 2553) 
  2.2 การให้ความคดิเห็นเกีย่วกบัทางคณะที่มกีารเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญมา
เป็นวทิยากรเพือ่ให้ความรู้แก่นักศึกษา 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มีความคิดเห็นว่าการเชิญผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรเพ่ือบรรยายใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาเป็นส่ิงท่ีดี เน่ืองจากผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญเหล่านั้นเป็นผูมี้ประสบการณ์ในรายวิชานั้น ย่อมมีเกร็ดความรู้มาบรรยายให้เห็นมโน
ภาพในรายวิชานั้นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน นอกเหนือท่ีนกัศึกษาเรียนในตาํราเรียนอยา่งเดียว  
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   พี่คิดว่าทางคณะวิทยาการจดัการเชิญผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญมาให้ความรู้
น้อยเกินไป ควรเชิญมามากกว่าน้ี และการท่ีพ่ีไดรั้บความรู้จากผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญมนั
ไม่ไดมี้โอกาสเกิดข้ึนกนัง่ายๆ ถือว่าเป็นการเปิดโลกกวา้งใหก้บัพ่ี ทาํให้พี่รู้ว่าแต่ละท่านอยู่ในสาย
งานใด เป็นอย่างไร ท่านผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีจะมีประสบการณ์ในการทาํงานและ
ความรู้มาก  สามารถช้ีแนะประโยชน์ในการนาํความรู้ไปใชใ้นการทาํงานและชีวิตประจาํวนัได ้
(อโนมา รัตนนอ้ย 2553) 
   พี่ก็คิดว่าเป็นการดีท่ีทางคณะวิทยาการจดัการไดน้าํผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญท่ี
เก่งเฉพาะทางจริงๆ มาสอน มาใหค้วามรู้แก่เรา แต่ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญบางท่านก็อาจมีส่ือ
การสอนท่ีไม่ดีมากนัก ไม่ดึงดูดใจนักศึกษา ทําให้นักศึกษาอาจเบ่ือได้ แต่พี่คิดว่าเน่ืองจาก
ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีไม่ใชอ้าจารยโ์ดยเฉพาะก็อาจทาํให้นักศึกษาไดค้วามรู้ไม่เต็มท่ี 
คือ ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีเขาสอนหรือบรรยายใหเ้ราฟัง (ณัฐพล ศิลาทอง 2553) 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั ใหค้วามคิดเห็นว่าการเชิญหรือผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากร
เพ่ือบรรยายใหค้วามรู้แก่นกัศึกษานั้นดีมาก ทาํใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้จากผูท่ี้มีประสบการณ์จริง และ
ทาํใหมี้มุมมองในการมองสงัคมท่ีกวา้งข้ึน เป็นการเปิดโลกทศัน์ใหม่ๆ ใหก้บัตวันกัศึกษาเอง 
   เป็นการดาํเนินการท่ีเหาะสมท่ีทางคณะได้เชิญวิทยาการผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามรู้ มุมมอง ทศันะในดา้นวิชาการ และดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็นการตอบสนองความ
พึงพอใจของผูเ้รียน และเป็นผลดีต่อทางคณะด้วยเช่นกัน แต่ควรจะเชิญผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญให้มากกว่าน้ี เพราะส่วนใหญ่จะเป็นอาจารยป์ระจาํของทางคณะ (พรพกัตร์ แยม้ผกา 
2553) 
   พี่ขอสนบัสนุนทางคณะในการเชิญผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากร
อยา่งมาก ขอให้จดัอย่างน้ีตลอดไป ส่ิงท่ีทาํจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดประโยชน์จากการไดฟั้งการ
บรรยายการสอน ทั้ งศาสตร์การบริหารในภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับฟังการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง ซ่ึงไม่สามารถหาไดใ้นตาํราเรียน พี่อยากจะ
ขอบคุณและสนบัสนุนทางคณะมาก (นงนุช โกสียรัตน์ 2553) 
  2.3 การให้ความคดิเหน็เกีย่วกบัวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียน และการสอน รวมถึงการ
ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  มีความคิดเห็นว่าวสัดุ อุปกรณ์ในการเรียน 
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และการสอน ก็ทนัสมยัและมีคุณภาพในระดบัหน่ึง ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการเรียนเพียงส่วนนอ้ย เพราะ
ผูเ้รียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน  
   อุปกรณ์ในการเรียน และการสอน ค่อนขา้งมีคุณภาพ และทนัสมยัพอสมควร 
อาจจะมีติดขดับา้งในอุปกรณ์บางอยา่งท่ีใชใ้นการสอน เช่น โปรเจคเตอร์  พี่อยากใหม้ีการปรับปรุง 
เพราะเวลาเรามองตัวหนังสือเห็นไม่ค่อยชัด เลยทาํให้พี่เรียนไม่ค่อยรู้เร่ื อง ซ่ึงส่งผลต่อพี่บ้าง
เลก็นอ้ย เพราะพ่ีไม่ค่อยใส่ใจในเร่ืองน้ีสกัเท่าไร (ธนชัชา ชยัชาญ 2553) 
   พี่คิดว่าอุปกรณ์ในการเรียน และการสอน ไม่ทนัสมยัเท่าท่ีควร รู้สึกว่าแจง้แลว้ก็
แจง้อีกไม่ไดรั้บการแกไ้ข ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด อยากใหม้ีการปรับเปล่ียนโปรเจคเตอร์ ถา้เห็นว่า
มนัไม่ค่อยชดัหรือไม่สว่างก็ควรจะเปล่ียน โดยส่วนตวัคิดว่าส่ิงเหล่าน้ีไม่ค่อยมีผลต่อการเรียน และ
การสอนสกัเท่าไร แต่จะเสียเวลา และอาจทาํใหเ้กิดการหงุดหงิดมากกว่าเมื่อโปรเจคเตอร์ไม่ชดัเจน 
(ประภสัสร มีนอ้ย 2553) 
   จากการศึกษาพบว่านกัศกึษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั มีความคิดเห็นว่าวสัดุ อุปกรณ์ในการเรียน และการสอนมี
คุณภาพและทนัสมยัในระดบัหน่ึง ควรจะปรับปรุงโปรเจคเตอร์ใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อสนบัสนุน
ในการเรียนของนกัศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการเรียนเพียงเลก็นอ้ย เพราะนกัศึกษาตั้งใจเรียน 
   พี่คิดว่าตอ้งปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ท่ีเสียงไม่ดี ไม่ค่อยชดั 
ไม่ค่อยสว่าง หอ้งเรียนก็แคบเกินไป คอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์ก็ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของนกัศึกษา เคร่ืองถ่ายเอกสารนอ้ยเกินไป แต่โดยรวมแลว้ไม่ค่อยส่งผลต่อการเรียนกบัพี่มากนัก
(จุฑารัตน์  ทิพยบุ์ญทรัพย ์2553) 
   พี่คิดว่าอุปกรณ์ในการเรียน การสอนก็ดีทนัสมยัไดม้าตรฐาน แต่บางอย่างก็ตอ้ง
ปรับปรุง เพราะมีผลต่อการรับรู้ของนกัศึกษา เช่น ไมโครโฟน อาจารยบ์างท่านตอ้งพดูไปและเขียน
ไป ก็ไม่สะดวกท่ีจะต้องถือไมโครโฟนไปด้วย อาจารยบ์างท่านก็ไม่ใช้ไมโครโฟน เลยทาํให้
นักศึกษาท่ีนั่งดา้นหลงัห้องฟังและเรียนไม่รู้เร่ือง อาจจะต้องปรับปรุงบา้ง เพราะห้องเรียนใหญ่ 
นกัศึกษามีจาํนวนมากและเสียงดงั (ชลธิชา ดิษฐเกษร 2553) 
  2.4 การให้ความคดิเหน็เกีย่วกบัอาจารย์ผู้สอน  
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  มีความคิดเห็นโดยรวมว่าอาจารยผ์ูส้อน  
ใหค้วามสนใจและดูแลเอาใจใส่นกัศึกษาเป็นอยา่งดี แต่บางรายวิชาท่ีอาจารยผ์ูส้อนสอนนั้นมกัพูด
ในส่ิงท่ีไม่ตรงกบัเน้ือหา หรือบางคร้ังก็สอนไม่ตรงประเด็น ทาํใหน้กัศึกษาไม่ค่อยเขา้ใจในรายวิชานั้น 
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   พี่คิดว่าในเวลาสอนอาจารยเ์อาใจใส่นกัศึกษาเป็นอยา่งดี แต่มีขอ้เสียอยูว่่าโอกาส
ในการเจออาจารยน์อกเวลาเรียนค่อนขา้งลาํบาก เน่ืองจากอาจารยเ์ดินทางบ่อย และคณะอยู่ท่ี
เพชรบุรี การเดินทางพบอาจารยใ์นเวลาราชการค่อนขา้งลาํบาก เพราะพี่คิดว่านักศึกษาส่วนใหญ่
สะดวกพบอาจารยท่ี์วิทยาเขตสนามจนัทร์มากกว่าในช่วงของเวลาทาํการเรียนการสอน (ชชัชลยัย ์
บางท่าไม ้2553) 
   พี่รู้สึกเคารพนกัถือคณาจารยทุ์กท่านท่ีถ่ายทอดวิชาใหล้กูศิษยด์ว้ยความรู้สึกของ
คาํว่าครูอยา่งแทจ้ริง แต่ก็มีอาจารยบ์างคนท่ีไม่ไดม้ีจิตวิญญาณของคาํว่าครูอย่างแทจ้ริง ก็จะทาํให้
ผูเ้รียนรู้สึกว่าเบ่ือหน่ายไม่อยากเรียนและไม่เคารพนบัถือคณาจารยผ์ูส้อน (นทัเมย จีนบุบผา 2553) 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั มีความคิดเห็นโดยรวมว่ารู้สึกเคารพและภูมิใจท่ีไดเ้ป็น
นักศึกษาของอาจารย ์ และอยากให้อาจารยเ์พ่ิมกรณีศึกษาในแต่ละวิชาเรียน เพ่ือนําความรู้ไป
ประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ในปัจจุบนัไดจ้ริง รวมถึงความรู้เพ่ิมเติมนอกตาํราเรียน ตลอดจนเน้น
การใชค้วามคิดมากข้ึน เพราะอาจารยบ์างท่านเนน้การจาํมากกว่าการแสดงความคิด 
   พี่คิดว่าอาจารยบ์างท่านยงัไม่มีความรู้เพียงพอท่ีจะถ่ายทอด คือ สามารถถ่ายทอด
ไดต้ามทฤษฎีเท่านั้น แต่ไม่สามารถยกตัวอย่างประกอบให้เขา้ใจได้  แต่โดยรวมอาจารยมี์ความ
ตั้งใจในการถ่ายทอดให้ความรู้ดี และเป็นกนัเองกบันักศึกษาไม่ถือตัวว่าอาจารยม์ีอายุมากกว่า
นกัศึกษา (ณรัชชอ์ร พิพฒัน์ธนากร 2553) 
   พ่ีคิดว่าอาจารยท่ี์สถาบนัแห่งน้ี เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์มาก ถ่ายทอดได้
ดี อาจารยบ์างท่านก็สอนไดต้รงตามเน้ือหาท่ีน่าสนใจ เข้าใจง่าย แต่อาจารยบ์างท่านก็สอนแลว้
เขา้ใจยาก หรือบางทีก็สอนออกนอกเน้ือหามากเกินไป   (วาสนา สว้ยเกร็ด 2553) 
 3. สภาพแวดล้อมทางด้านการบริหาร 
  3.1 การให้ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัตั้งหลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  มีความคิดเห็นว่าหลกัสูตรการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นหลกัสูตรท่ีดี ท่ีทาํให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้การบริหารการจดัการของการ
ทาํงานทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการผสมผสานท่ีกลมกลืน และลงตวั แต่โดยรวม
นักศึกษาส่วนใหญ่อยากให้มีการเน้นเน้ือหาของหลกัสูตรไปทางบริหารธุรกิจมากกว่ารัฐศาสตร์ 
และเนน้เน้ือหาของหลกัสูตรใหมี้ความกระชบั และเขม้ขน้ข้ึน 
   เราคิดว่าทางคณะคงจะเลง็เห็นแลว้ว่า หลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน
น้ีมนัสามารถตอบสนองความตอ้งการของนักศึกษาท่ีอยากจะศึกษาและตอบสนองความตอ้งการ
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ของตลาด ส่ิงท่ีเรียนจะช่วยเราและสนับสนุนเราในอนาคตว่าเราอาจจะไดร้ับตาํแหน่งสูงข้ึน   
วุฒิภาวะมากข้ึน และไดรั้บความรู้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากเดิมท่ีเราไม่เคยไดเ้รียนในระดบั ป.ตรี (อโนมา 
รัตนนอ้ย 2553) 
   ตัวพี่ เองคิดว่าทางคณะควรต้องเชิญผู ้เ ช่ียวชาญของการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมาบรรยายใหค้วามรู้มากกว่าน้ี เพราะจะไดท้าํให้นักศึกษาเขา้ใจในเน้ือหารายวิชามากข้ึน 
นอกเหนือจากตาํเราเรียน  และหลกัสูตรน้ีพ่ีคิดว่าดี เป็นแนวทางเลือกให้นักศึกษาท่ีจะศึกษาการ
จดัการภาครัฐและภาคเอกชน  และพี่อยากใหท้างคณะให้เน้นเน้ือหาในหลกัสูตรไปเลยว่าเป็นการ
จดัการองคก์ารมากกว่าแนวชุมชน (ประภสัสร มีนอ้ย 2553) 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชัน มีความคิดเห็นว่าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีน่าสนใจอีกหลกัสูตรหน่ึง แต่ถา้หลกัสูตรเน้นหนักไปทางการจดัการ
มากกว่าทางรัฐศาสตร์จะเป็นหลกัสูตรท่ีดีและน่าสนใจมากกว่าน้ี 
   พ่ีคิดว่าหลกัสูตรน้ี ม.ศิลปากรจดัตั้งไดไ้ม่นาน จึงตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันา
ให้สามารถเทียบเคียงไดก้ับสถาบันอ่ืน เพื่อให้ผูเ้รียนยอมรับในการบริหารจดัการหลกัสูตร แต่
โดยรวมหลกัสูตรก็เป็นหลกัสูตรท่ีน่าในใจ สามารถนาํไปประยุกต์ใช้กบัสายงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนได ้(วรรณวิมล นาคทอง 2553) 
   หลกัสูตรน้ีพ่ีคิดว่าดีมาก พ่ีสนับสนุนท่ีทางคณะเป็นหลกัสูตรน้ีข้ึนมา ขอให้มี
ตลอดไป เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีทาํให้นักศึกษาไดท้ั้งศาสตร์การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน เป็น
หลกัสูตรท่ีเด่นและน่าสนใจกว่าหลกัสูตรอื่น และอาจารยท่ี์สอนก็มุ่งเน้นให้นําไปใชไ้ดก้บั      
ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนตวัหรือการทาํงาน (นงนุช โกสียรัตน์ 2553) 
  3.2 การให้ความคดิเห็นเกีย่วกบัเจ้าหน้าทีป่ระสานงานในการให้ความสะดวกในเร่ือง
การสอบถามเกีย่วกบัเร่ืองการเรียนและเร่ืองอืน่ๆ  
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  มีความคิดเห็นว่าเจา้หนา้ท่ีประสานงานให้
ความสะดวกในระดบัหน่ึง เพราะบางคร้ังท่ีนักศึกษาถามอะไรเก่ียวกบัเร่ืองเรียนไปนั้น เจา้หน้าท่ี
ประสานงานให้คาํตอบไดไ้ม่ชดัเจน เหมือนกบัว่าเจา้หน้าท่ีไม่ไดป้ระสานงานระหว่างเจา้หน้าท่ี
ดว้ยกนัเท่าท่ีควร 
   พี่คิดว่าเจ้าหน้าท่ีประสานงานไม่ได้ให้ความสะดวกเก่ียวกับเร่ืองการเรียน
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะในการทาํวิจยั เน่ืองจากนกัศึกษาไม่ค่อยรู้ขั้นตอนในการทาํวิจยัเท่าไรเวลาไป
สอบถาม เจา้หน้าท่ีก็ตอบคาํถามไดไ้ม่เหมือนกนั บางคร้ังพ่ีก็งงว่าตกลงให้พ่ีทาํแบบไหนกนัแน่ 
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และเวลาติดต่อเจา้หนา้ท่ีประสานงานก็ยาก เน่ืองจากทางคณะอยู่ท่ีเพชรบุรี เวลาจะฝากเอกสารไป
ใหอ้าจารยก์็ยาก เพราะเจา้หนา้ท่ีประสานงานก็จะมาเฉพาะเสาร์-อาทิตย ์(ณัฐพล ศิลาทอง 2553) 
   สาํหรับเจา้หน้าท่ีประสานงานพี่คิดว่าสามารถช่วยอาํนวยความสะดวกในเร่ือง
การเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ แก่นักศึกษาไดดี้พอสมควร ถึงแมว้่าบางคร้ังจะไม่สามารถให้คาํตอบได้
ทนัทีท่ีถาม แต่นกัศึกษาก็จะไดรั้บคาํตอบในภายหลงั  และเจา้หน้าท่ีประสานงานก็ยงัสามารถช่วย
ในเร่ืองของการติดต่ออาจารยใ์ห้พ่ีเวลามาคุยเร่ืองงานวิจัย บางคร้ังก็รับฝากเอกสารท่ีพ่ีตอ้งการ
ส่งไปใหอ้าจารยท่ี์เพชรบุรี และท่ีอาจารยฝ์ากมาใหพ้ี่ท่ีนครปฐม เจา้หนา้ท่ีมีการโทรมาบอกด้วยนะ
ว่าอาจารยฝ์ากเอกสารมาใหแ้ลว้ ดีจริงๆไม่ตอ้งใหพ้ี่ไปตามเอกสารเอง (สุกญัญา โภคา 2553) 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั มีความคิดเห็นว่าจาํนวนเจา้หน้าท่ีประสานงานเพียงพอ  
เมื่อนกัศึกษาไปสอบถามก็ไดรั้บคาํตอบจากเจา้หนา้ท่ีประสานงานทนัที แต่เจา้หน้าท่ีควรมีการเพ่ิม
ช่องทางในการติดต่อประสานงานใหม้ากข้ึน  เช่น โทรศพัท์มือถือ และอีเมล เพ่ือท่ีนักศึกษาจะได้
สอบถามเร่ืองการติดต่อพบปะอาจารยไ์ด ้เพราะบางคร้ังนักศึกษาโทรติดต่อสอบถาม เจา้หน้าก็
ไม่รับโทรศพัท ์
   พี่ว่าเจา้หนา้ท่ีประสานงาน ควรพฒันาเร่ืองการใหบ้ริหาร เน่ืองจากนกัศึกษาส่วน
ใหญ่มาเรียนเฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย ์ดงันั้นการช่วยเหลือดา้นการใชห้้องเรียน หรืออุปกรณ์ต่างๆ 
นอกเวลาเรียนปกติ ควรไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หน้าท่ีประสานมากกว่าน้ี  และก็มีบางคร้ังท่ี
เวลาท่ีพี่ไปสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองเรียน ก็ไม่ไดรั้บคาํตอบในทนัที (จุฑารัตน์ ทิพยบุ์ญทรัพย ์2553) 
   เจ้าหน้าท่ีบางคนก็มีความรู้ในงานของตัวเองและสามารถให้บริการตอบข้อ
ซกัถามและขอ้สงสยัของนกัศึกษาไดดี แต่บางคนก็ไม่รู้ว่าทราบหรือไม่ทราบ เวลาถามอะไรชอบ
ยอ้นถามและก็ตาํหนิว่านกัศึกษาไม่รู้หรือไง ถา้รู้จะถามหรือคะ ตอ้งเขา้ใจดว้ยว่านกัศึกษาส่วนใหญ่
มีงานประจาํทาํ เวลาส่วนใหญ่ก็อยู่กบัการทาํงาน แต่ก็ไม่ไดท้ิ้งเรียนนะคะ แต่ก็หวงัว่าจะพ่ึงพา
เจ้าหน้าท่ีประสานงานได้และให้ความสะดวกกับนักศึกษาได้บ้าง ก็อยากฝากไปถึงผูท่ี้ดูแล
เจา้หนา้ท่ีประสานงานดว้ยนะค่ะว่านักศึกษาเขาก็เสียเงินเยอะเพื่อท่ีจะมาเรียน ก็ควรอาํนวยความ
สะดวกใหบ้า้ง พดูจาดีๆ หน่อย ท่ีกล่าวมาน้ีหมายถึงบางท่านนะค่ะ ไม่ใช่ทั้งหมด เด๋ียวคนท่ีเขาทาํดี
จะเสียหาย (ชลธิชา ดิษฐเกษร 2553) 
  3.3 การให้ความคดิเห็นเกีย่วกบัการให้บริการของห้องสมุด และเอกสาร ต าราเรียน 
หนังสือและวารสารอืน่ๆ ในห้องสมุด 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าห้องสมุดมี
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จาํนวนเพียงพอต่อนักศึกษา ให้บริการไดดี้ในการยืมและคืนหนังสือระหว่างห้องสมุดในแต่ละ
วิทยาเขต แต่เอกสาร ตาํราเรียน หนังสือ และวารสารอ่ืนๆ ในห้องสมุดมีให้บริการน้อยเกินไป 
รวมถึงความทนัสมยัมีในระดบัหน่ึง 
   ส่วนใหญ่พี่จะใช้บริการห้องสมุดท่ีวิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ พี่ว่า
เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดี หนงัสือมีความทนัสมยัในบางวิชา สาํหรับรายวิชาเฉพาะท่ีคณะจดัสอนก็จะมี
หนังสือให้ยืมน้อย เพราะส่วนใหญ่หนังสือของสาขาท่ีเราเรียนจะอยู่ท่ีวิทยาเขตเพชรบุรี แต่
เจา้หนา้ท่ีก็ดีนะ ช่วยพี่ติดต่อในการยืมระหว่างวิทยาเขต ให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ก่ีวนัพี่ก็ได้
หนงัสือท่ีตอ้งการแลว้ (กรรณิกา ขาํไรเลิศ 2553) 
   พี่คิดว่าห้องสมุดมีจ ํานวนเพียงพอ แต่หนังสือไม่ค่อยทันสมัย และไม่ค่อย
เพียงพอต่อจาํนวนนักศึกษา หนังสือค่อนข้างเหลืองและเก่า เจ้าหน้าท่ีในห้องสมุดให้ความ
ช่วยเหลือในการยมืหนงัสือระหว่างวิทยาเขตเป็นอยา่งดี อยากใหท้างมหาวิทยาลยัสั่งซ้ือตาํราใหม่ๆ 
มาเขา้หอ้งสมุดในทุกๆปี (นทัเมย จีนบุบผา 2553) 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิทยาเขตตล่ิงชนัยงัมีหนังสือ 
ตาํราเรียน ในหอ้งสมุดนอ้ยเกินไป และไม่มีหอ้งสมุดของทางคณะวิทยาการจดัการ ควรมีหนังสือ 
ตาํราเรียนของทางคณะวิทยาการจดัการทุกวิทยาเขต ไม่ใช่วิทยาเขตเพชรบุรีแห่งเดียว แต่เจา้หน้าท่ี
คอยช่วยเหลือในการยืมหนังสือระหว่างวิทยาเขตเป็นอย่างดี ช่วยให้นักศึกษาประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปยมืในแต่ละวิทยาเขต 
   เราว่าห้องสมุดมีหนังสือให้เรายืมน้อยมากและก็ไม่ค่อยตรงกบัสาขาท่ีเราเรียน 
ทาํให้เราตอ้งไปติดต่อกบัห้องสมุดของวิทยาเขตอ่ืนเพื่อท่ีจะยืมหนังสือ ทาํให้เราเสียเวลาในการ
ติดต่อและบางคร้ังเราก็ไม่ไดห้นงัสือในทนัที ตอ้งรอหนงัสืออีก แต่หนังสือในห้องสมุดตล่ิงชนัก็มี
ความทนัสมยัดีนะ (อดิศกัด์ิ สวนกลู 2553) 
   พ่ีอยากใหมี้หนงัสือท่ีเก่ียวกบัทางสาขาของเราเพ่ิมในหอ้งสมุดของวิทยาเขตตล่ิง
ชนั เพราะไม่เพียงพอหรือแทบจะไม่มีหนังสือตรงตามความต้องการของหนังสือเลย  หนังสือมี
ความทนัสมยัพอสมควร อยากทนัสมยัใหเ้ขา้กบัสงัคมในปัจจุบนั (สุรีพร แป้นพิบูลลาภ 2553) 
   พี่เคยใชห้้องสมุดท่ีวิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ ห้องสมุดค่อนขา้งเล็กไป
หน่อย มีหนงัสือนอ้ย หนงัสือท่ีตอ้งการก็มีนอ้ยมาก บางคร้ังเจอหนังสือท่ีตอ้งการ แต่ก็มีคนยืมไป
แลว้ เราก็ตอ้งรอยืมต่อ ซ่ึงเสียเวลาในการรอ เพราะบางคร้ังเราอยากไดห้นังสือเพื่อท่ีจะไปทาํเลย 
แลว้นักศึกษาก็มีจาํนวนมากเกินไปไม่เพียงพอต่อหนังสือในห้องสมุด พี่ว่าการแต่งกายของ
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นกัศึกษาในการท่ีมาใชบ้ริหารในหอ้งสมุดค่อนขา้งไม่เรียบร้อย ดูฟรีสไตลม์ากจนเกินไป (ชลธิชา 
ดิษฐเกษร 2553) 
  3.4 การให้ความคดิเห็นเกีย่วกบัการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และให้
การสนับสนุนในการจดักจิกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในสถาบัน 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสถาบนัมีการ
จดักิจกรรมต่างๆ ใหก้บันกัศึกษานอ้ยเกินไป แต่เมื่อนักศึกษามีการขออนุมติัโครงการทาํกิจกรรม
กบัทางสถาบนั สถาบนัสนับสนุนเต็มท่ี และนักศึกษาอยากให้ทางสถาบนัมีการพาไปดูงานนอก
สถานท่ีภายในประเทศมากกว่าต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมความผกูพนัระหว่างนักศึกษาดว้ยกนัเอง เพื่อ
ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
   พี่ว่าสถาบนัก็มีการจดักิจกรรมใหก้บันกัศึกษาบา้ง ส่วนใหญ่จะเป็นการท่ีนักศึกษา
ร้องขอกบัทางสถาบนัเองซะส่วนใหญ่ และทางคณะวิทยาการจดัการก็จะช่วยในเร่ืองการติดต่อขอ
ทาํกิจกรรมกบัทางสถาบนั ซ่ึงทางคณะฯช่วยเหลือนกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยนกัศึกษาแทบไม่ต้อง
จ่ายเงินเองเลย (สุกญัญา โภคา 2553) 
   สถาบนัมีการจดักิจกรรมใหก้บันกัศึกษานะ แต่พี่ว่ามีน้อยเกินไป อยากให้มีการ
จดักิจกรรมเป็นระยะๆ ในทุกภาคการศึกษา แต่เวลาท่ีเราเรียนก็บีบเราเหลือเกิน จนไม่สามารถจดั
กิจกรรมหรือทาํกิจกรรมอะไรไดเ้ลย และส่วนใหญ่นักศึกษาจะเป็นฝ่ายเสนอให้กบัทางสถาบัน
มากกว่าท่ีทางสถาบนัจะทาํใหก้บันกัศึกษาเอง  (ทศันี วรรณวงศสิ์ริ 2553) 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั  ส่วนใหญ่คิดเห็นว่าทางสถาบนัมีการจดักิจกรรมให้กบั
นกัศึกษาค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากระยะเวลาในการเรียนมีจาํกดั ทาํให้ไม่สามารถมีกิจกรรมอ่ืนเสริม
ไดน้ักศึกษาอยากให้รายวิชาใดวิชาหน่ึงพานักศึกษาออกไปนอกสถานท่ี เพื่อพาไปเรียนรู้ในเชิง
ปฏิบติัมากกว่าท่ีจะเรียนทฤษฎีจากตาํราเรียนในหอ้งเรียนเพียงอยา่งเดียว 
   เราว่าทางสถาบนัมีการจดักิจกรรมให้กบันักศึกษาน้อยเกินไป หรือแทบจะไม่มี
เลยก็ว่าได ้อยากใหม้ีจดักิจกรรมใหเ้ราบา้ง เราจะไดค้ลายเครียดจากการเรียน และพวกเราก็จะได้
กระชบัความสมัพนัธท่ี์มีนั้นใหเ้พ่ิมมากข้ึนดว้ย (ณรัชชอ์ร พิพฒัน์ธนากร 2553) 
   สถาบนัมีการจดักิจกรรมใหก้บันกัศึกษา เช่น การอบรมในการทาํวิจยั การปลูก
ป่าชายเลน พ่ีคิดว่าดีนะท่ีสถาบนัจดักิจกรรมน้ีข้ึนมา แต่พ่ีคิดว่ามนัก็ยงันอ้ยไป อยากใหมี้ในทุกภาค
การศึกษา เพื่อท่ีนกัศึกษาจะไดผ้อ่นคลายจากความเครียดในการเรียนบา้ง (วาสนา สว้ยเกร็ด 2553) 
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 4. สภาพแวดล้อมทางด้านอาคารและสถานที ่
  4.1 การให้ความคดิเหน็เกีย่วกบัอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสุขา และห้องอาหารของ
สถาบันนี ้

  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอาคารเรียนเก่า  
และมีการจดัหอ้งเรียนไม่พอกบัจาํนวนของนกัศึกษา บางคร้ังห้องเรียนกวา้งไปนักศึกษามีจาํนวน
นอ้ย แต่บางคร้ังหอ้งเรียนเลก็จาํนวนนกัศึกษามาก หอ้งสุขาไม่สะอาด ชาํรุดมาก  และห้องอาหารมี
จาํนวนเพียงพอแต่อยูไ่กลจากอาคารเรียน 
   พี่คิดว่าสาํหรับวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ อาคารกบัห้องเรียนก็เหมาะสม
พอใชไ้ด ้ส่วนหอ้งสุขาสกปรกมากควรไดรั้บการปรับปรุง สาํหรับหอ้งอาหารก็ดีในระดบัหน่ึง แต่ก็
อยากให้มีจาํนวนมากกว่าน้ี ส่วนวิทยาเขตตล่ิงชัน อาคารกับห้องเรียนมีความเหมาะสมดีและ
สะอาดมาก ส่วนหอ้งนํ้ าก็สะอาดในระดบัหน่ึง แต่ห้องอาหารมีจาํนวนน้อยไม่เพียงพอต่อจาํนวน
ของนกัศึกษา นกัศึกษาตอ้งออกไปหาทางขา้งนอกสถาบนั (กรรณิกา ขาํไรเลิศ 2553) 
   ตวัพี่เองคิดว่าห้องอาคารเรียนก็ดีในระดบัหน่ึง อยากให้มีการปรับปรุงให้ใหม่
กว่าน้ี ห้องเรียนก็กวา้งดีและเหมาะสมเพียงพอต่อจาํนวนนักศึกษา ห้องนํ้ ามีน้อย ไม่สะอาดและ
ชาํรุดมาก หอ้งอาหารก็เพียงพอ คุณภาพพอาหารดี ราคาไม่แพง แต่ถา้มีร้านอาหารมากกว่าน้ีก็เป็น
ส่ิงท่ีดีสาํหรับการเลือกทานของนกัศึกษา (ธนชัชา  ชยัชาญ 2553) 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอาคารเรียนและห้องเรียนดีใน
ระดบัหน่ึง 
   หอ้งสุขาดีและสะอาด ส่วนหอ้งอาหารมีน้อยไม่เพียงพอต่อจาํนวนนักศึกษา ทาํ
ใหน้กัศึกษาตอ้งออกไปทานนอกสถาบนั  
   พี่ว่าอาคารเรียนก็ดีในระดบัหน่ึงนะ แต่ห้องเรียนเล็กเกินเมื่อเทียงกับจาํนวน
นกัศึกษา หอ้งสุขานอ้ยเกินไป บางทีพกัเบรกพร้อมกนัตอ้งต่อคิวรอเขา้หอ้งสุขา แต่หอ้งนํ้ าก็สะอาด 
หอ้งอาหารก็มีแต่ขายบา้งไม่ขายบา้ง และไม่มีร้านใหเ้ลือกมากมาย ส่วนร้านอาหารขา้งนอกสถาบนั
ก็ไกล ไม่สะดวกในการเดินทาง  (ชลธิชา  ดิษฐเกษร 2553) 
   อาคารเรียนก็ปานกลาง ส่วนหอ้งเรียนพ่ีคิดว่าเนน้ปริมาณมากกว่าการเอ้ืออาํนวย
ในการเรียนรู้ บางคร้ังหอ้งเรียนกวา้งมากเกินไป ทาํใหอ้าจารยส์อนไม่ทัว่ถึงนกัศึกษา ทาํใหเ้กิดการ
โตต้อบกนัไม่สะดวก ระบบสารสนเทศก็อยากใหมี้มากข้ึน แอร์ก็อยากใหมี้แค่ตวัเดียว เวลาเรียนจะ
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ได้ไม่รู้สึกหนาวมาก ห้องนํ้ าก็ดีแลว้นะ สะอาดดี และเร่ืองห้องอาหารอยากให้มีเพ่ิมมากข้ึน 
(ปาณิสรา ติณธรานนท ์2553) 
  4.2 การให้ความคดิเหน็เกีย่วกบับรรยากาศของห้องเรียนทีส่่งผลต่อการเรียน 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าถา้บรรยากาศ
ในหอ้งเรียนดี อากาศเยน็สบาย และไม่หนาวจนเกินไป ไม่มีเสียงพูดคุยรบกวน ก็ทาํให้มีสมาธิใน
การเรียนมากข้ึน แต่ถา้หอ้งเรียนร้อนหรือหนาวมาก เสียงเคร่ืองปรับอากาศและเสียงพดูคุยดงั ส่งผล
ใหเ้รียนไม่รู้เร่ือง ทาํใหน้กัศึกษาหงุดหงิด ไม่มีสมาธิในการเรียนได ้
   พี่คิดว่าบรรยากาศของห้องเรียนมีผลต่อการเรียนอย่างมากเลยกบัการเรียนการ
สอน เช่น บางห้องเรียนท่ีจัดให้ห้องเล็ก คบัแคบ นักศึกษาก็ตอ้งนั่งเบียดกนัเรียน โต๊ะก็เล็กวาง
หนงัสือไม่พอ บางคร้ังแอร์ก็หนาวบางคร้ังก็ร้อนจนเกินไป ทาํใหพ่ี้ไม่มีสมาธิในการเรียนเลย (ณัฐพล 
ศิลาทอง 2553) 
   โดยส่วนตวัเห็นว่าบรรยากาศของห้องเรียนมีผลต่อการเรียน บางคร้ังห้องเรียน
กวา้งมากเกินไป เมื่อเทียบกบัจาํนวนนกัศึกษาอาจทาํใหเ้สียงกอ้งและไดย้นิการสอนไม่ถนดั หรือถา้
แสงสว่างในห้องไม่เพียงพอ อาจทาํให้ปวดหัวและปวดตา ทาํให้พี่ไม่มีสมาธิในการฟังอาจารย ์
(สุกญัญา โภคา 2553) 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าบรรยากาศของห้องเรียนมีผล
ต่อการเรียนเป็นอยา่งมาก เพราะถา้ห้องเรียนแคบ นักศึกษามีจาํนวนมากเกินไป ทาํให้รู้สึกอึดอดั 
และถา้มเีสียงพดูคุยรบกวนในเวลาเรียน ส่งผลใหน้กัศึกษาเสียสมาธิแลว้เรียนและฟังอาจารยไ์ม่รู้เร่ือง 
   บรรยากาศของห้องเรียนมีผลค่อนขา้งมาก ถา้อากาศดี สภาพแวดลอ้มโดยรวม
น่าเรียน เช่น แสงไฟสว่าง โต๊ะและเกา้อ้ีนัง่สบายไม่เลก็เกินไปสาํหรับใหน้กัศึกษา อาจารยผ์ูส้อนดี 
ก็ทาํใหมี้ความสนใจในวิชาเรียน และก็ตั้งใจเรียนมากข้ึน (สุรีพร แป้งพิบูลลาภ 2553) 
   เราคิดว่าการจดัโต๊ะเรียนยงัไม่เหมาะสม และนักศึกษามีจาํนวนมากเกินไปต่อ
หน่ึงห้องเรียน บางคร้ังแอร์หนาวเกินไป ทาํให้เราไม่อยากเรียนและไม่มีสมาธิในการเรียนเลย  
เพราะเรามวัแต่หนาว และก็มีบางคร้ังท่ีเราไปเรียนหลงัห้องก็ทาํให้ไม่ค่อยไดย้ินเสียงอาจารยส์อน
เลย เน่ืองจากเสียงพดูคุยกนัของเพ่ือนร่วมชั้นเสียงดงัมาก (ณรัชชอ์ร พิพฒัน์ธนากร 2553) 
  4.3 การให้ความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพแวดล้อมรอบๆสถาบนั 
   จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าชอบสภาพแวดลอ้มรอบๆ 
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สถาบนั เพราะสถาบนัปลกูตน้ไมจ้าํนวนมาก บรรยากาศร่มร่ืน เม่ือนักศึกษาเขา้มาในสถาบนัก็ทาํให้
รู้สึกปลอดโปร่ง สดช่ืน และอยากท่ีจะมาเรียน 
   สภาพแวดลอ้มรอบๆ สถาบนั โดยรวมชอบมากนะ เพราะร่มร่ืนดี มีตน้ไมเ้ยอะ มี
สระนํ้ า ทาํใหอ้ากาศค่อนขา้งดี พอพ่ีเขา้มาเรียนก็รู้สึกสดช่ืน สบายตา ทาํให้ปลอดโปร่งพร้อมท่ีจะ
มาเรียน (ประภสัสร มีนอ้ย 2553) 
   พี่คิดว่าสภาพแวดลอ้มรอบๆ สถาบนัก็โอเคนะ ก็คือว่ารู้สึกดี เพราะสถาบนัของ
เรามีตน้ไมเ้ยอะมาก เขา้มาก็รู้สึกสดช่ืน และเป็นกนัเอง ไม่ไดรู้้สึกว่ามีแต่ตึกเรียน ทาํให้รู้สึกผ่อน
คลายและสบายใจ อยากท่ีจะมาเรียน (อโนมา รัตนนอ้ย 2553) 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั ส่วนใหญ่รู้สึกชอบสภาพแวดลอ้มรอบๆ สถาบนั เน่ืองจาก
สถาบนัปลูกตน้ไมจ้าํนวนมาก  ทาํให้อากาศเยน็สบาย ร่มร่ืน แต่ทางเดินระหว่างไปตึกเรียนไกล
พอสมควร เน่ืองจากสถาบนัถกูจาํกดัในเร่ืองของสถานท่ี  
   พี่ชอบสภาพแวดลอ้มรอบๆ สถาบนันะ มีตน้ไมร่้มร่ืน แต่มีท่ีจอดรถน้อยเกินไป 
ร้านอาหารมีนอ้ย การเดินทางไปตึกเรียนค่อนขา้งไกล แต่โดยรวมพี่คิดว่าบรรยากาศดี ทาํให้อยาก
เขา้มาเรียน (วาสนา สว้ยเกร็ด 2553) 
   เรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัในสะพานลอย เพราะเคยมีขโมย อยากใหม้ีเจา้หนา้ท่ี
คอยดูแลตรงส่วนน้ีบา้งในช่วงท่ีนกัศึกษามาเรียนและกลบับา้น โดยรวมบรรยากาศดี สดช่ืน อากาศ
ร่มร่ืน เน่ืองจากรอบๆ สถาบนัมีตน้ไมค่้อนขา้งเยอะ (ณรัชชอ์ร พิพฒัน์ธนากร 2553) 
  4.4 การให้ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัห้องเรียนของทางคณะให้กบันักศึกษา 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  โดยรวมนักศึกษารู้สึกพึงพอใจในระดบั
หน่ึงกบัการจดัหอ้งเรียนของทางคณะวิทยาการจดัการ ซ่ึงทางคณะวิทยาการจดัการจดัไดเ้พียงพอ
ต่อจาํนวนนักศึกษา แมบ้างคร้ังจะจดัห้องกวา้งให้กบันักศึกษาท่ีมีจาํนวนน้อย หรือในบางคร้ัง
นกัศึกษามีจาํนวนมากแต่ไดเ้รียนในห้องท่ีเลก็จนเกินไป 
   โดยภาพรวมพ่ีรู้สึกพึงพอใจกับการจดัห้องเรียนของทางคณะ แต่ในบางคร้ังก็
รู้สึกไม่พอใจ เน่ืองจากทางคณะจดัห้องเรียนท่ีเล็กเกิน แต่นักศึกษามีจาํนวนท่ีมาก ทาํให้เวลานั่ง
เรียนเกิดความรู้สึกแออดั ทาํอะไรไม่สะดวก จะหยิบหนังสือก็แขนก็ไปโดนเพ่ือนท่ีนั่งเรียนขา้งๆ 
โต๊ะเกา้อ้ีท่ีนัง่ก็เลก็ทาํใหไ้ม่สบายตวั ปวดคอ และปวดหลงั พ่ีก็อยากใหท้างคณะมีการปรับปรุงเร่ือง
การจดัหอ้งเรียนใหเ้พียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษาหน่อย (กรรณิกา ขาํไรเลิศ 2553) 
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  พ่ีคิดว่าห้องเรียนท่ีเราใช้เรียนเป็นประจาํนั้นมีขนาดท่ีใหญ่และเพียงพอต่อ
จาํนวนนกัศึกษา แต่ในบางคร้ังทางคณะก็จดัห้องให้เล็กจนเกินไป พ่ีก็รู้สึกหงุดหงิด แออดั บางที
แอร์ก็ไม่เยน็ แต่โดยรวมพ่ีก็พอรับไดก้บัการจดัแบบน้ี จึงทาํใหพ่ี้รู้สึกพึงพอในระดบัหน่ึงในการจดั
หอ้งเรียนของทางคณะ (นาํชยั ทนุธรรมนิธิ 2553) 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้สึกพึงพอใจกบัการจดัหอ้งเรียนของทาง
คณะวิทยาการจดัการ ยากให้ทางคณะแบ่งห้องเรียนออกเป็น 2 ห้อง ห้องละ 30 คน ในกรณีท่ีรับ
นักศึกษาจาํนวนมาก จะทาํให้เรียนไดอ้ย่างทั่วถึง ไม่แออดัจนเกินไป และอาจมีการทาํกิจกรรม
ร่วมกนัเพื่อเสริมสร้างความผกูพนั 
   พี่คิดว่าทางคณะจดัหอ้งเรียนไม่เหมาะสมต่อจาํนวนนักศึกษา แต่ละห้องเรียนมี
นกัศึกษาเยอะจนเกินไป อยากใหห้อ้งหน่ึงมีแค่ 30 คน ไม่ใช่ 65 คนเหมือนอย่างตอนน้ี ทาํให้เรียน
ไดไ้ม่ทั่วถึง คนเรียนเยอะมาก ก็เกิดการพูดคุยมากจนทาํให้เสียงดงั และในบางคร้ังอยากไปหา
อาจารยห์รือยกมือถามอาจารยใ์นเวลาท่ีเรียนไม่เขา้ใจก็ไม่กลา้ยกมือถามอาจารยเ์พราะเพ่ือนในชั้น
เรียนมีจาํนวนมาก (นงนุช โกสียรัตน์ 2553) 
   พ่ีรู้สึกไม่พอใจเท่าท่ีควร เพราะบางคร้ังนักศึกษามีจาํนวนท่ีมาก ห้องเรียนแคบ 
บางคนก็ไม่ตั้งใจเรียน ทาํใหเ้สียบรรยากาศในการเรียน ซ่ึงบางคนตั้งใจเรียนแต่นั่งหลงัคนไม่ตั้งใจ
เรียนก็ทาํใหเ้สียสมาธิได ้เน่ืองจากหอ้งแคบ แลว้เสียงก็ดงักอ้งอยู่ในห้องเรียน (พรพกัตร์ แยม้ผกา 
2553) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความผูกพนัของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีต่อสาขาวิชาการ
จดัการภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลยัศิลปากร” คร้ังน้ี ท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงความผกูพนั
ของนกัศึกษาปริญญาโท รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลยั
ศิลปากร และทราบถึงความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนและสภาพแวดลอ้มในการศึกษาของ
สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 
สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1 ความผูกพนัของนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 2 ที่มต่ีอสาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวทิยาลยัศิลปากร  

 จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จ านวน 10 คน ไดใ้ห้ค  านิยามความผกูพนัต่อสถาบนั
ว่าคือ การท่ีเรารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงและเป็นเจา้ของสถาบนั การคิดและการกระท าในส่ิงท่ีดีๆ ให้กบั
สถาบนั ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นท่ีแปลกใหม่และหลากหลายในสถาบนัแห่งน้ี 
มิตรภาพของเพื่อนๆร่วมสถาบนัท่ีมีให้กนั การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือสถาบนั โดยไม่หวงั
ผลตอบแทนหรือผลก าไรจากสถาบัน ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อสถานท่ี ต่อสถาบัน ความรู้สึกรัก 
คิดถึง ห่วงใย ห่วงหาอาทรหรือการท่ีเรามีความทรงจ าท่ีดีต่อสถาบนั รวมไปถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
กนัระหว่างเพ่ือนร่วมสถาบนั และความภาคภูมิใจและมีความสุขเม่ือไดอ้ยู่ในสถาบนัแห่งน้ี โดย
นกัศึกษาส่วนใหญ่ทราบเป้าหมายของสถาบนั คือ สถาบนัมุ่งหวงัท่ีจะส่งเสริมดา้นการศึกษาให้แก่
นกัศึกษาทุกคนให้มีระดบัภูมิปัญญาท่ีสูงข้ึน โดยผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และคุณภาพออกสู่สังคม  
และมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญรุ่งเรืองต่อไป ท าใหน้กัศึกษาเกิดความภูมิใจและยอมรับ
ในเป้าหมายของสถาบนั แต่นักศึกษาไม่ทราบค่านิยมของสถาบนั ท าให้รู้สึกผกูพนักบัสถาบนัใน
ระดับหน่ึง นักศึกษาส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีหรือมีความรู้สึกว่าสถาบนัแห่งน้ีมีช่ือเสียงท่ีดี เป็น
สถาบนัของรัฐ ท่ีสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่สงัคม และเม่ือเขา้เรียนท่ีสถาบนัแห่งน้ีแลว้รู้สึก
ว่าเป็นกนัเอง ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ ทุกคนสามารถเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัแห่งน้ีได ้
เพราะใหอิ้สระแก่นกัศึกษา  จึงท าใหน้กัศึกษาเกิดความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัสถาบนั เพราะ
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รู้สึกเป็นเจา้ของและเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั แต่คงไม่มากเท่ากบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพราะ
ดว้ยความท่ีนกัศึกษาระดบัปริญญาโทเรียนแค่ 2 ปี และก็เรียนในภาคพิเศษเฉพาะวนัเสาร์และวนั
อาทิตย ์จึงท าให้เกิดความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัสถาบันในระดบัหน่ึง  นักศึกษามีความ
จงรักภกัดีและตอ้งการท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกของสถาบนัแห่งน้ีต่อไปและติดตวัไปจนตาย 
และจะด ารงไวใ้นความทรงจ าในส่วนท่ีนกัศึกษาร่วมกนัท ากิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความผกูพนัใน
รุ่นท่ี 2  และนักศึกษามีความปรารถนาท่ีจะติดต่อกบัสถาบนัตามความเหมาะสม เช่น ติดต่อเร่ือง
ศึกษาต่อ ติดต่อกบัอาจารยใ์นการขอค าแนะน าในการเรียน ติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีในเร่ืองเอกสารและ
ตารางขอพบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อคงความสัมพนัธ์ท่ีดีกับสถาบันไว้  โดยนักศึกษายินดีท่ีจะ
ช่วยเหลือสถาบนัตามความเหมาะสม และสนบัสนุนสถาบนัเมื่อมีโอกาส และตามโอกาสท่ีเห็นว่า
ควรสนบัสนุน นกัศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่ีไดเ้ขา้มาเป็นนักศึกษาและ
ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัแห่งน้ี และรู้สึกภูมิใจเม่ือไดจ้บการศึกษาจากสถาบนัแห่งน้ี และบุคคล
รอบข้างก็รู้สึกยินดีท่ีได้มาศึกษาในสถาบันแห่งน้ี เพราะสถาบันแห่งน้ีเป็นสถาบันของรัฐท่ีมี
ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จักของบุคคลทั่วไป และเป็นสถาบันท่ีได้ข้ึนช่ือว่าจบยาก โดยเหตุจูงใจของ
นกัศึกษาในการเรียนสาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน คือ ตอ้งการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
ตลอดจนขอ้มลูข่าวสาร วิทยาการใหม่ๆ จากอาจารยแ์ละเพื่อนท่ีศึกษาดว้ยกนั อยากท าผลงานทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพและถูกต้อง และอยากมีแนวทาง หลกัการคิดท่ีมาก ข้ึน เพ่ือน ามาใช้ในการ
ท างานในปัจจุบนั และเหตุท่ีเลือกศึกษาต่อท่ีสถาบนัแห่งน้ี เพราะอยู่ใกลท่ี้พกั การเดินทางสะดวก 
คุน้เคยกับสถาบนัแห่งน้ีเป็นอย่างดี และสถาบนัแห่งน้ีเป็นสถาบนัของรัฐท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน 
และถา้จะตอ้งออกจากสถาบนัแห่งน้ีไม่ว่าสาเหตุใดก็ตามนกัศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกกงัวลใจมาก เศร้า
ใจ และรู้สึกเสียดายท่ีตอ้งออกจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงแห่งน้ี เพราะการเรียนการสอนท่ีสถาบนัแห่ง
น้ีเป็นกนัเอง มีเพ่ือนร่วมชั้นท่ีดี มีอาจารยผ์ูส้อนท่ีดี บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของสถาบนัแห่ง
น้ีร่มร่ืน ปลอดโปร่ง ท าใหรู้้สึกสดช่ืนเม่ือไดม้าเรียน และในกรณีท่ีนกัศึกษาไดศ้ึกษาในสถาบนัแห่ง
อ่ืนท่ีดีกว่าสถาบนัแห่งน้ี นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่คิดท่ีจะออกจากการเป็นนกัศึกษาของสถาบนัแห่งน้ี 
เพราะนกัศึกษาเลือกท่ีจะมาศึกษาและตั้งใจมาเป็นนักศึกษาของสถาบนัแห่งน้ีเท่านั้น แต่ถา้มีเปิด
การเรียนการสอนระดบัปริญญาเอก นกัศึกษาอยากจะมาศึกษาต่อท่ีสถาบนัแห่งน้ี 
 จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั จ านวน 10 คน ไดใ้ห้ค  านิยามความผกูพนัต่อสถาบนัว่าคือ การเป็น
นกัศึกษาท่ีดี ใหเ้กียรติแก่สถาบนัและอาจารย ์การมีน ้ าใจและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนักบัเพ่ือนๆ ใน
ชั้นเรียน การเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั เกิดความรัก ความภูมิใจ และเกิดความประทบัใจ มี
ความรู้สึกดีๆ ต่อสถาบนัและเพ่ือนๆ จนท าให้เกิดความผกูพนัข้ึนมา การเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
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ดว้ยความสมคัรใจ เป็นความรู้สึกท่ีดีในแง่บวกท่ีมีต่อสถาบนั เช่น ความรู้สึกรักสถาบนั ความหวง
แหนสถาบนั ความหวงัดีต่อสถาบนั ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั และเป็นความเก่ียวแน่น 
แน่นแฟ้นกนัระหว่างนกัศึกษากบัสถาบนั โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบเป้าหมายและค่านิยมของ
สถาบนั จึงท าให้ไม่รู้สึกผกูพนักบัสถาบนั แต่รู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัท่ีทรง
เกียรติ และมีช่ือเสียง นกัศึกษามีทศันคติท่ีดี รู้สึกรักและผกูพนั และภาคภูมิใจท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาใน
สถาบันท่ีมีช่ือเสียง ท่ีทรงเกียรติแห่งน้ี และมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาก โดยทั่วไปท าให้เกิดการ
ยอมรับช่ือเสียงของสถาบนัในสังคม นักศึกษารู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัสถาบนัในระดบัหน่ึง 
อาจจะไม่แน่นแฟ้นมากนกั เน่ืองจากใชเ้วลาในการศึกษาอยูใ่นสถาบนัแค่ 2 ปี และศึกษาเฉพาะวนั
เสาร์และวนัอาทิตย ์ แต่นักศึกษาก็รับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัในการผลิตบณัฑิตท่ี มี
คุณภาพต่อสังคม นักศึกษารู้สึกจงรักภกัดี ยินดี และตอ้งการท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกของ
สถาบนัแห่งน้ีต่อไป และถา้มีหลกัสูตรในระดบัปริญญาเอกก็ตอ้งการท่ีจะมาศึกษาท่ีสถาบนัแห่งน้ี 
นกัศึกษามีความปรารถนาท่ีจะติดต่อกบัสถาบนัตามโอกาสท่ีสมควรและเท่าท่ีโอกาสจะอ านวยให้
ติดต่อกับสถาบัน แต่ส่วนใหญ่ก็จะติดต่อกับอาจารยอ์ยู่เสมอ  และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ
ช่วยเหลือและสนบัสนุนสถาบนัในส่วนท่ีกระท าได ้โดยท่ีนักศึกษาไม่เดือดร้อนในการช่วยเหลือ
และสนับสนุนสถาบนั เพราะนักศึกษาอยากสนับสนุนให้สถาบันมีช่ือเสียงท่ีดีต่อไปในอนาคต 
นักศึกษารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เข้ามาเป็นนักศึกษาและไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
สถาบนัแห่งน้ี และรู้สึกภูมิใจเม่ือไดจ้บการศึกษาจากสถาบนัแห่งน้ี และบุคคลรอบขา้งก็รู้สึกยินดีท่ี
ไดม้าศึกษาในสถาบนัแห่งน้ี เพราะสถาบนัแห่งน้ีมีช่ือเสียงท่ีดี เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของคนใน
สังคม และมีมาตรฐานการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล โดยเหตุจูงใจในการเรียนสาขาการจดัการ
ภาครัฐและภาคเอกชน คือ อยากไดค้วามรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติม สาขาวิชาน้ีมีกระบวนวิชาท่ี
น่าสนใจและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและการท างานได ้การเรียนในสาขาวิชาน้ี
มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่สูงจนเกินไปจึงท าใหอ้ยากมาเรียน และเหตุท่ีเลือกศึกษาต่อท่ีสถาบนัแห่งน้ี เพราะ
ใกลท่ี้พกัอาศยั เดินทางมาสะดวก สถาบนัแห่งน้ีมีเปิดเรียนภาคพิเศษท่ีเรียนวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
ท าให้สามารถเรียนและท างานไปดว้ยได ้และสถาบนัแห่งน้ีมีช่ือเสียงมายาวนาน เป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับของบุคคลทัว่ไป และถา้จะตอ้งออกจากสถาบนัแห่งน้ีไม่ว่าสาเหตุใดก็ตามนักศึกษาส่วน
ใหญ่รู้สึกกงัวลใจในระดบัหน่ึง และรู้สึกเสียดายท่ีจะตอ้งออกจากสถาบนัแห่งน้ี เพราะนักศึกษา
คิดถึงความผกูพนัท่ีไดรั้บจากเพื่อน จากอาจารย ์จากเจา้หนา้ท่ีประสานงาน และจากสถาบนัแห่งน้ี 
และในกรณีท่ีไดศึ้กษาในสถาบนัแห่งอ่ืนท่ีดีกว่าสถาบนัแห่งน้ี นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่คิดท่ีจะออก
จากสถาบนัแห่งน้ี เพราะทุกสถาบนัมีขอ้ดีอยู่ในตวัของสถาบนัเอง สถาบนัแห่งน้ีก็เช่นกนั เป็น
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สถาบนัท่ีผลิตบณัฑิตท่ีดี และมีความรู้ ความสามารถ ออกไปสู่สงัคม และนกัศึกษาท่ีจบจากสถาบนั
แห่งน้ีก็รู้สึกภาคภูมิใจท่ีจบจากสถาบนัแห่งน้ี  
 กล่าวโดยสรุปนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์และตล่ิงชนัมีความผกูพนัต่อมหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นอย่างมาก 
เพราะนกัศึกษาพยายามท าตามเป้าหมายและค่านิยม เพื่อใหไ้ดเ้ป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั 
 ดงันั้นเพ่ือใหเ้กิดความผกูผนัต่อสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและเอกชนของมหาวิทยาลยั
ศิลปากร คณะวิทยาการจดัการของมหาวิทยาลยัศิลปากรควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความผกูพนัให้
มากข้ึนและควรมีนโยบายในการจดักิจกรรมท่ีนกัศึกษาสามารถร่วมกระท าได ้
 ส่วนที่ 2 ความคดิเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมในการศึกษาของ
สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  
 1. สภาพแวดล้อมทางด้านเพือ่น 
  จากการศึกษาพบว่า เพื่อนท่ีดีของนักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการ
จดัการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ตอ้งมีลกัษณะ คือ มีความจริงใจต่อ
กนัในการคบหา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ใหก้  าลงัใจกนั คอยสนบัสนุนในทางท่ีดี  
ติดต่อส่ือสารกนัอยา่งสม ่าเสมอ ไม่เห็นแก่ตวั  สามารถพึ่งพาและร่วมทุกข์ร่วมสุขกนัได  ้ไม่ใช่เป็น
เพียงเพื่อนกินอย่างเดียว สามารถพูดคุยกันไดทุ้กเร่ือง พร้อมรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของ
เพ่ือน ถึงแมค้วามคิดนั้นจะแตกต่างกนัก็ตาม นักศึกษารู้สึกผกูพนัและพึงพอใจกบัมิตรภาพของ
เพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนท่ีอยูก่ลุ่มเดียวกนัจะมีความสนิทสนมกนัเป็นพิเศษ ส่วนเพื่อนท่ีอยู่นอกกลุ่ม
สามารถพบปะและพูดคุยไดต้ามปกติ การคบเพื่อนท าให้นักศึกษามีทศันคติในการยอมรับความ
คิดเห็นท่ีหลากหลาย และแตกต่างกนัของเพื่อนๆ เพราะเพื่อนท่ีคบมีความหลากหลายทั้งอายุและ
อาชีพ โดยมีค่านิยมในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่น ให้ค  าปรึกษาในการเรียนและการสอบ 
ดงันั้นทศันคติและค่านิยม ท าให้การคบเพ่ือนเกิดการพฒันาตนเอง คือ เกิดการเรียนรู้ในสังคมได้
กวา้งข้ึน และเข้าใจและยอมรับคนอ่ืนได้มากข้ึน นักศึกษามีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ช่วยเหลือกนัเร่ืองการเรียนกบัเพื่อนอยู่ตลอดเวลา ช่วยกนัหาข้อมูลในการท ารายงาน หรือช่วยกัน
ทบทวนหนงัสือก่อนสอบ หรือหากมีปัญหาเร่ืองเรียนและเร่ืองส่วนตวัก็จะปรึกษากบัเพื่อนอยูเ่สมอ 
โดยนกัศึกษามีการติดต่อพบปะหรือท ากิจกรรมกบักลุ่มเพื่อนนอกเวลาเรียนเป็นประจ า เช่น นัดกนั
ทานขา้วเม่ือมีเวลาว่าง เพ่ือช่วยเหลือกนัในเร่ืองการท าวิจยั หรือในบางคร้ังเร่ืองการท างาน มีการ
เท่ียวต่างจงัหวดัและต่างประเทศร่วมกัน เพ่ือกระชับความผกูพนักับเพ่ือนๆ ร่วมชั้นเรียน และ
โดยรวมเพ่ือนร่วมชั้นเรียนมีความจริงใจ มีน ้ าใจต่อกนั มีการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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และมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนักบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เพราะมีการติดต่อ และท ากิจกรรมกบัเพื่อนร่วม
ชั้นอยูเ่สมอ  

  จากการศึกษาพบว่า เพื่อนท่ีดีของนักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการ
จดัการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั ตอ้งมีลกัษณะ คือ มีน ้ าใจ มีความซ่ือสัตย ์มีความ
รักกและความจริงใจต่อกนั คอยดูแลห่วงใยซ่ึงกันและกนั หากเพ่ือนท าในส่ิงท่ีไม่ดีสามารถเตือน
กนัได ้และคอยช่วยเหลือกนัไดท้ั้งเร่ืองงาน เร่ืองเรียน และเร่ืองส่วนตวั นกัศึกษารู้สึกผกูพนัและพึง
พอใจกบัมิตรภาพของเพ่ือนๆ ในสถาบนัแห่งน้ีในระดบัหน่ึง เพราะส่วนใหญ่รู้สึกผกูพนัเฉพาะ
กลุ่มเพื่อนๆ ท่ีไดเ้รียนร่วมกนั เน่ืองจากตอ้งพบปะ และคอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แนะน าเร่ือง
การเรียนและเร่ืองการใชชี้วิตประจ าวนั การคบเพื่อนท าใหม้ีทศันคติแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกัน เกิดการยอมรับ และเข้าใจเร่ืองความแตกต่างของกันและกันมากข้ึน โดยมีค่านิยมให้
ค  าปรึกษาในเร่ืองเรียนและเร่ืองส่วนตวั ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในทุกๆเร่ืองท่ีเพื่อนสามารถ
ช่วยได ้ ดงันั้นทศันคติและค่านิยมการคบเพื่อนเกิดการพฒันาตนเอง คือ เกิดการมองเห็นถึงความ
หลากหลายทางความคิด ท าให้น ามาปรับใชใ้นการเรียนและการท างาน มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและช่วยเหลือกนัเป็นประจ าในระหว่างเรียน เช่น ช่วยกนัทบทวนความรู้และสรุปเน้ือหา
ของวิชานั้นก่อนสอบ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการเรียน  และมีการ
ติดต่อพบปะหรือท ากิจกรรมกบักลุ่มเพื่อนนอกเวลาเรียนกนับา้งตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสม 
เช่น นดัพบปะสงัสรรค์ หลงัสอบเสร็จ วนัปีใหม่ และวนัเกิดของเพื่อน การไปร่วมงานมงคลของ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน และการคุยกนัทางโทรศพัท ์โดยรวมเพ่ือนร่วมชั้นเรียน มีการสนิทสนมกนัเป็น
กลุ่ม และช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม แต่เพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคนนิสัยดี และทกัทายกันอยู่เสมอ 
ถึงแมว้่าบางคนจ าหนา้ได ้แต่จ  าช่ือไม่ได ้
 2. สภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอน 

  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าเน้ือหารายวิชาท่ี
ก  าหนดในหลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมีรายวิชาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหน้าท่ีการ
งานในความรับผิดชอบ และมีประโยชน์กับการท างาน มีเพียงไม่ก่ีรายวิชาเท่านั้นไม่ค่อยน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดก้บัชีวิตประจ าวนัและการท างาน นกัศึกษามีความคิดเห็นว่าการเชิญผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรเพ่ือบรรยายใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาเป็นส่ิงท่ีดี เน่ืองจากผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญเหล่านั้นเป็นผูมี้ประสบการณ์ในรายวิชานั้น ย่อมมีเกร็ดความรู้มาบรรยายให้เห็นมโน
ภาพในรายวิชานั้นไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน นอกเหนือท่ีนักศึกษาเรียนในต าราเรียนอย่างเดียว นักศึกษามี
ความคิดเห็นว่าวสัดุ อุปกรณ์ในการเรียน และการสอน มีความทนัสมยัและมีคุณภาพในระดบัหน่ึง 
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ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการเรียนเพียงส่วนน้อย เพราะผูเ้รียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน และนักศึกษามีความ
คิดเห็นโดยรวมว่าอาจารยผ์ูส้อน  ให้ความสนใจและดูแลเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี แต่บาง
รายวิชาท่ีอาจารยผ์ูส้อนสอนนั้นมกัพูดในส่ิงท่ีไม่ตรงกบัเน้ือหา หรือบางคร้ังสอนไม่ตรงประเด็น 
ท าใหน้กัศึกษาไม่เขา้ใจในรายวิชานั้น  

  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าสามารถน ารายวิชาในหลกัสูตรการ
จดัการภาครัฐและภาคเอกชนไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและในการท างานได ้เช่น วิชาแนวคิดและ
ทฤษฎีการจัดการสมยัใหม่ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ส่วนวิชาท่ีไม่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัและในการท างานไดเ้ลย เช่น วิชาการจดัการการเงินและการคลงัทอ้งถ่ิน นักศึกษามี
ความคิดเห็นว่าการเชิญหรือผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรเพ่ือบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษานั้นดีมาก 
ท าใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้จากผูท่ี้มีประสบการณ์จริง และท าใหม้ีมุมมองในการมองสังคมท่ีกวา้งข้ึน 
เป็นการเปิดโลกทศัน์ใหม่ๆ ใหก้บัตวันักศึกษาเอง นักศึกษามีความคิดเห็นว่าวสัดุ อุปกรณ์ในการ
เรียน และการสอนมีคุณภาพและทันสมัยในระดับหน่ึง ควรจะปรับปรุงโปรเจคเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนบัสนุนในการเรียนของนกัศึกษาใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการ
เรียนบา้งเล็กน้อย เพราะนักศึกษาตั้งใจเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมว่ารู้สึกเคารพและ
ภูมิใจท่ีไดเ้ป็นนกัศึกษาของอาจารย ์ และอยากใหอ้าจารยเ์พ่ิมกรณีศึกษาในแต่ละวิชาเรียน เพ่ือน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ในปัจจุบนัไดจ้ริง รวมถึงความรู้เพ่ิมเติมนอกต าราเรียน 
นกัศึกษาอยากใหเ้นน้การใชค้วามคิดมากข้ึน เพราะอาจารยบ์างท่านเน้นการจ ามากกว่าการแสดง
ความคิดเห็น  
 3. สภาพแวดล้อมทางด้านการบริหาร 

  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  มีความคิดเห็นว่าหลกัสูตรการจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชนเป็นหลกัสูตรท่ีดี ท่ีท าให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้การบริหารการจดัการของการท างานทั้งใน
ส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการผสมผสานท่ีกลมกลืน และลงตวั แต่โดยรวมนกัศึกษาส่วน
ใหญ่อยากใหมี้การเนน้เน้ือหาของหลกัสูตรไปทางบริหารธุรกิจมากกว่ารัฐศาสตร์ และเน้นเน้ือหา
ของหลกัสูตรให้มีความกระชบั และเขม้ข้น นักศึกษามีความคิดเห็นว่าเจา้หน้าท่ีประสานงานให้
ความสะดวกในระดบัหน่ึง เพราะบางคร้ังท่ีนักศึกษาถามอะไรเก่ียวกบัเร่ืองเรียนไปนั้น เจา้หน้าท่ี
ประสานงานให้ค  าตอบไดไ้ม่ชดัเจน เหมือนว่าเจา้หน้าท่ีไม่ไดป้ระสานงานกนัระหว่างเจา้หน้าท่ี
ดว้ยกนัเท่าท่ีควร นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าห้องสมุดมีจ  านวนเพียงพอต่อนักศึกษา 
ใหบ้ริการไดดี้ในการยมืและคืนหนงัสือระหว่างหอ้งสมุดในแต่ละวิทยาเขต แต่เอกสาร ต าราเรียน 
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หนงัสือ และวารสารอ่ืนๆ มีใหบ้ริการนอ้ยไป รวมถึงความทนัสมยัและคุณภาพมีในระดบัหน่ึง และ
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสถาบนัมีการจดักิจกรรมต่างๆ ใหก้บันกัศึกษาน้อยไป แต่ส่วน
ใหญ่นกัศึกษาจะจดักนัเอง แต่เมื่อนกัศึกษาขออนุมติัการจดักิจกรรมทางสถาบนัก็สนับสนุนเต็มท่ี 
นกัศึกษาอยากใหท้างสถาบนัมีการพาไปดูงานนอกสถานท่ีภายในประเทศมากกว่าต่างประเทศ เพื่อ
เพ่ิมความผกูพนัระหว่างนกัศึกษาดว้ยกนัเอง และเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั มีความคิดเห็นว่าหลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนน้ีเป็น
หลกัสูตรท่ีน่าสนใจอีกหลกัสูตรหน่ึง แต่ถา้หลกัสูตรเน้นหนักไปทางการจัดการมากกว่าทาง
รัฐศาสตร์จะเป็นหลกัสูตรท่ีดีและน่าสนใจมากกว่าน้ี นักศึกษามีความคิดเห็นว่า จ  านวนเจา้หน้าท่ี
ประสานงานเพียงพอ  เมื่อนกัศึกษาไปสอบถามก็ไดรั้บค าตอบจากเจา้หน้าท่ีประสานงานทนัที แต่
เจา้หนา้ท่ีควรมีการเพ่ิมช่องทางในการติดต่อประสานงานใหม้ากข้ึน เช่น โทรศพัทม์ือถือ และอีเมล 
เพื่อท่ีนกัศึกษาจะไดส้อบถามเก่ียวกบัเร่ืองการติดต่อพบปะอาจารยไ์ด ้เพราะบางคร้ังนักศึกษาโทร
ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ก็ไม่รับโทรศพัท ์นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิทยาเขตตล่ิงชนัยงัมี
หนังสือ ต าราเรียน ในห้องสมุดน้อยไป และไม่มีห้องสมุดของทางคณะวิทยาการจดัการ ควรมี
หนงัสือ และต าราเรียนของทางคณะวิทยาการจดัการทุกวิทยาเขต ไม่ใช่วิทยาเขตเพชรบุรีแห่งเดียว 
แต่เจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือในการยมืหนงัสือระหว่างวิทยาเขตเป็นอย่างดี ช่วยให้นักศึกษา
ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปยืมในแต่ละวิทยาเขต และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าทางสถาบนัมีการจดักิจกรรมใหก้บันกัศึกษานอ้ย เน่ืองจากระยะเวลาในการเรียนท่ีจ  ากดั 
ท าให้ไม่สามารถมีกิจกรรมอ่ืนเสริมได้ นักศึกษาอยากให้มีรายวิชาใดวิชาหน่ึงมีกิจกรรมพา
นกัศึกษาออกไปนอกสถานท่ี เพื่อพาไปเรียนรู้ในเชิงปฏิบติัมากกว่าท่ีจะเรียนทฤษฎีจากต าราเรียน
ในหอ้งเรียนเพียงอยา่งเดียว 
 4. สภาพแวดล้อมทางด้านอาคารและสถานที่ 

 จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอาคารเรียนเก่า  และมี
การจดัหอ้งเรียนไม่พอกบัจ านวนของนกัศึกษา บางคร้ังหอ้งเรียนกวา้งเกินไปนกัศึกษามีจ  านวนนอ้ย 
แต่บางคร้ังห้องเรียนเล็กจ านวนนักศึกษามาก ห้องสุขาไม่สะอาด ช ารุดมาก  และห้องอาหารมี
จ  านวนเพียงพอแต่อยู่ไกลจากอาคารเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าถา้บรรยากาศใน
หอ้งเรียนดี อากาศเยน็สบาย และไม่หนาวจนเกินไป ไม่มีเสียงพดูคุยรบกวน ก็ท าให้มีสมาธิในการ
เรียนมากข้ึน แต่ถา้หอ้งเรียนร้อนหรือหนาวมาก  เสียงเคร่ืองปรับอากาศและเสียงพูดคุยดงั ก็ส่งผล
ใหเ้รียนไม่รู้เร่ือง และท าใหน้กัศึกษาหงุดหงิด ไม่มีสมาธิในการเรียนได ้นักศึกษามีความรู้สึกชอบ
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สภาพแวดลอ้มรอบๆ สถาบนั เพราะสถาบนัปลกูตน้ไมจ้  านวนมาก บรรยากาศร่มร่ืน เมื่อนักศึกษา
เขา้มาในสถาบนัท าให้รู้สึกปลอดโปร่ง สดช่ืน และอยากท่ีจะมาเรียน  โดยรวมนักศึกษารู้สึกพึง
พอใจในระดบัหน่ึงกบัการจดัหอ้งเรียนของทางคณะวิทยาการจดัการ ซ่ึงทางคณะวิทยาการจดัการ
จดัไดเ้พียงพอต่อจ านวนนกัศึกษา แมบ้างคร้ังจะจดัหอ้งกวา้งใหก้บันกัศึกษาท่ีมีจ  านวนนอ้ย หรือใน
บางคร้ังนกัศึกษามีจ  านวนมากแต่ไดเ้รียนในหอ้งท่ีเลก็จนเกินไป 
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน วิทยาเขตตล่ิงชนั  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอาคารเรียนและห้องเรียนดีในระดบั
หน่ึง หอ้งสุขาดีและสะอาด ส่วนห้องอาหารมีน้อยไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา ท าให้นักศึกษา
ตอ้งออกไปทานนอกสถาบนั นกัศึกษามีความคิดเห็นว่าบรรยากาศของห้องเรียนมีผลต่อการเรียน
เป็นอย่างมาก เพราะถา้ห้องเรียนแคบ นักศึกษามีจ  านวนมากเกินไป ท าให้รู้สึกอึดอดั และถา้มี
เสียงพูดคุยรบกวนในเวลาเรียน ส่งผลให้นักศึกษาเสียสมาธิแลว้เรียนและฟังอาจารยไ์ม่รู้เร่ือง  
นักศึกษารู้สึกชอบสภาพแวดลอ้มรอบๆ สถาบนั เน่ืองจากสถาบนัปลูกตน้ไมจ้  านวนมาก  ท าให้
อากาศเยน็สบาย ร่มร่ืน แต่ทางเดินระหว่างไปตึกเรียนไกลระดบัหน่ึง เน่ืองจากสถาบนัถูกจ ากดัใน
เร่ืองของสถานท่ี และนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่รู้สึกพึงพอใจกบัการจดัหอ้งเรียนของทางคณะวิทยาการ
จดัการ อยากใหท้างคณะแบ่งหอ้งเรียนออกเป็น 2 หอ้ง หอ้งละ 30 คน ในกรณีท่ีรับนกัศึกษาจ านวน
มาก จะท าใหเ้รียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง ไม่แออดัเกินไป และอาจมีการท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อเสริมสร้าง
ความผกูพนัไดอี้กดว้ย 

 กล่าวโดยสรุปสภาพแวดลอ้มทางดา้นเพ่ือน สภาพแวดลอ้มทางดา้นการเรียนการสอน 
สภาพแวดลอ้มทางดา้นการบริหาร และสภาพแวดลอ้มทางดา้นอาคารและสถานท่ี มีผลต่อความ
ผกูพนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน ในระดบัหน่ึง 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาความผกูพนัของนักศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อสาขาวิชาการ
จดัการภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลยัศิลปากรพบว่า นักศึกษาจ านวน 20 คน ไดใ้ห้ค  า
นิยามความผกูพนัต่อสถาบัน คือ ความรู้สึกเป็นเจา้ของสถาบนั ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อสถาบัน 
ความภาคภูมิใจและยอมรับในสถาบนั มิตรภาพของเพื่อน และความจงรักภกัดีในการเป็นสมาชิก
ของสถาบนั และนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความผกูพนัต่อมหาวิทยาศิลปากรเป็นอยา่งมาก โดยนักศึกษา
พยายามท าตามเป้าหมายและค่านิยม เพื่อให้ได้เป็นส่วนหน่ึงของสถาบัน และนักศึกษารู้สึก
ภาคภูมิใจมากเม่ือไดบ้อกคนทัว่ๆ ไปว่าไดเ้ป็นนกัศึกษาของสถาบนัแห่งน้ี เพราะสถาบนัแห่งน้ีเป็น
สถาบนัท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของสังคม มีความสอดคลอ้งกบันิยามความผกูพนัต่อองค์กร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
75 

ของ Steers (1977) ท่ีกล่าวว่าบุคคลท่ีมีความเช่ือดา้นทศันคติในเชิงบวกต่อองคก์รยอ่มมีความผกูพนั
อยา่งแทจ้ริงต่อค่านิยมและเป้าหมายของตนดว้ย มีความเช่ือว่าองคก์รน้ีเป็นองค์กรท่ีดีท่ีสุดท่ีตนจะ
ท างานดว้ยความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และแสดงความตอ้งการ และตั้งใจท่ีจะ
ปฏิบติังานในองคก์ารน้ีต่อไป มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ
องคก์รและพร้อมท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนว่าตนเป็นสมาชิกขององคก์รและรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร สนบัสนุนและสร้างสรรคอ์งคก์รใหดี้ยิง่ข้ึนไป 
 จากการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางดา้นเพื่อนพบว่า  เพื่อนท่ีดีตอ้งมีลกัษณะ คือ มีความ
จริงใจต่อกนั ช่วยเหลือและแบ่งปันกนั โดยการคบเพื่อนท าใหน้กัศึกษามีการแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้น
ทศันคติของเพื่อนต่างวยั การมีเพื่อนท่ีดีท าให้นักศึกษามีการติดต่อพบปะกนัอยู่เสมอ  จึงท าให้
นักศึกษารู้สึกผูกพันและพึงพอใจในมิตรภาพของเพื่อนมากและท าให้เกิดความผูกพันและ
สัมพนัธภาพท่ียาวนาน สอดคลอ้งกับทฤษฎีพ้ืนฐานความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของ Schuts 
(กาญจนา ไชยพนัธุ ์2549) ท่ีกล่าวว่าบุคคลตอ้งการมีส่วนร่วมหรือเช่ือมโยงกบัผูอ่ื้น แสดงความเป็น
มิตรหรือความตอ้งการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น และตอ้งการเป็นท่ีรักใคร่ของผูอ่ื้น โดยการแสดงความเป็น
มิตร การช่วยเหลือเก้ือกลูกนั การสร้างความผกูพนัทางอารมณ์ เพ่ือให้เกิดความใกลชิ้ดสนิทสนม
ต่อกนั รวมถึงการพยายามปรับตวัเขา้หากนัโดยแสดงความรู้สึกท่ีตอ้งการมีความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั 

จากการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางดา้นการเรียนการสอนพบว่า ถา้นกัศึกษาไดอ้าจารยท่ี์ดี 
มีความรู้และเช่ียวชาญในการการสอน  และอุปกรณ์ในการเรียนการสอนมีความทนัสมยั ก็จะท าให้
สามารถดึงดูดใจผูเ้รียนมากข้ึน จึงก่อให้เกิดความผูกพนัระหว่างนักศึกษากับอาจารยผ์ูส้อน 
สอดคลอ้งกับองค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนของส านักงานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั 
(2543-2557) ท่ีกล่าวว่าการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ตอ้งมีโสตทศันูปกรณ์และส่ือสารศึกษา
ท่ีดี มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการคน้ควา้ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพระมหาอ านวย (2547) 
ท่ีศึกษาเร่ืองสภาพและความตอ้งการการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนของนักศึกษาศูนยศ์ึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ในจงัหวดัชลบุรี พบว่า ผูส้อนจะตอ้งมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า โดย
การจดัท าแผนการสอน และส่ือการเรียนไวใ้หพ้ร้อม เพื่อช่วยสนองความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งทัว่ถึง และช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมและสนุกสนาน น่าสนใจ 

จากการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางดา้นการบริหารพบว่า การจดัตั้งหลกัสูตรการจดัการ
ภาครัฐภาคเอกชนเป็นทางเลือกใหม่ของสถาบนั และเป็นการเปิดโอกาสให้ไดศ้ึกษารายวิชาการท่ี
เก่ียวกบัการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งสองหน่วยงาน และ
เป็นการผสมผสานท่ีกลมกลืนและลงตวัอยา่งต่อเน่ือง และถา้เจา้หนา้ท่ีประสานงานใหค้วามสะดวก
และช่วยเหลือในเร่ืองการติดต่ออาจารยแ์ละใหข้อ้มลูเก่ียวกบัเร่ืองการเรียน ก็จะท าใหน้กัศึกษารู้สึก
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ผูกพนัและอยากท่ีจะติดต่อกับทางเจ้าหน้าท่ีและทางคณะวิทยาการอยู่เสมอ สอดคลอ้งกับผล
การศึกษาของอ านวย บานปรีชา (2544) ท่ีศึกษาเร่ืองสภาพแวดลอ้มในสถาบนัราชภฏับุรีรัมยใ์น
ทศันะ ผูบ้ริหาร อาจารย ์และนกัศึกษา พบว่าถา้ระบบการบริหารเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะ
ช่วยใหน้กัศึกษาพฒันาความรู้ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ประสบความส าเร็จในการศึกษา เพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ป
ใชป้ระโยชน์อย่างเหมาะสม และระบบบริหารท่ีดีต้องให้สถาบนัมีอิสระในการด าเนินงาน เปิด
โอกาสใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการ 

จากการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางด้านอาคารและสถานท่ีพบว่า ถา้อาคารเรียนและ
หอ้งเรียนดี และบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลยัดี ร่มร่ืน ก็จะท าให้นักศึกษารู้สึกดีและอยากจะมา
เรียนท่ีน่ี สอดคลอ้งกบัลกัษณะของการวางผงัสถานศึกษาท่ีดีของศศิธร วงศป์ระเสริฐ (2547)  ท่ี
กล่าวว่าสถานศึกษาตอ้งตั้งอยู่ในสถานท่ีปลอดภัย ตั้งอยู่ท่ีท่ีก่อให้เกิดปัญหาการจราจรน้อยท่ีสุด  
ภายในอาคารควรมีอุปกรณ์การเรียนการสอนใหส้มบูรณ์ และบรรยากาศโดยรอบสถานศึกษาตอ้ง
ปลอดโปร่ง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากในสถานศึกษา เพราะสถานศึกษาจะมีนักศึกษาหมุนเวียนกนั
เขา้มาเรียนทุกปีการศึกษา 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 จากการศึกษาในคร้ังน้ี นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัของนักศึกษา
ระดบัปริญญาโท ท่ีมีต่อสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลยัศิลปากร โดย
ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้เสนอแนะดงักล่าว และน ามาสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ทางคณะวิทยาการจดัการและมหาวิทยาลยัศิลปากร ควรปลูกฝังถึงเป้าหมาย และ
ค่านิยมของสถาบนัใหก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาโท และควรจดักิจกรรมระหว่างนักศึกษากบัสถาบนั 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสมัพนัธแ์ละเสริมสร้างความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาใหม้ากข้ึน  
  และจากการศึกษาพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและ
สภาพแวดลอ้มในการศึกษาในสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนในระดบัหน่ึง และเพื่อให้
การด าเนินการของมหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอ ดงัน้ี 

 1.1 ควรก าหนดเน้ือหาในสาขาวิชาให้มีความทันสมยัและเป็นประโยชน์ในทาง
วิชาการ ควรบรรจุรายวิชาใหม่ๆ เขา้ไวใ้นหลกัสูตร และควรใหอิ้สระแก่นักศึกษาไดม้ีโอกาสเลือก
เรียนวิชาเลือกตามท่ีตอ้งการเรียน อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาในการน าไปประกอบ
อาชีพต่อไป 
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 1.2 ควรเชิญผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา
มากข้ึน เพื่อท่ีนกัศกึษาจะไดรั้บความรู้จากประสบการณ์ตรงของผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึง
เป็นความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และนอกเหนือจากต าราเรียน 

 1.3 ควรมกีารปรับปรุงดา้นส่ือการเรียนและการสอนให้มีความสะดวก และมีความ
ทนัสมยัมากข้ึน 

 1.4 ควรเพ่ิมการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัหลกัสูตรน้ีใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในนาม มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ใหม้ากข้ึน 

 1.5 เจา้หนา้ท่ีประสานงานควรใส่ใจเร่ืองการประสานงานใหม้ากข้ึน เน่ืองจากพบว่า
มีความผดิพลาดในเร่ืองการส่ือสารระหว่างนกัศึกษากบัทางคณะวิทยาการจดัการ ของมหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

 1.6 งานบริหารหอ้งสมุด ถือว่าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการศึกษาของทุกสาขา ดงันั้น
ควรจดัใหมี้เอกสาร ต าราท่ีทนัสมยั สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาท่ีเรียนและมีจ านวนเพียงพอต่อความ
ตอ้งการในการคน้ควา้ของนักศึกษา ถา้หากห้องสมุดของสถาบนัไม่มีขอ้มูลให้กบันักศึกษาเพื่อ
ท าการศึกษาคน้ควา้ และขาดการประชาสมัพนัธใ์หน้กัศึกษาทราบถึงขอ้มลูท่ีมปีระโยชนต่์อการเรียน
การสอน จะท าใหน้กัศึกษาโอกาสในการพฒันาความรู้จากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
ในการพฒันาประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษา ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย ์
และการด าเนินงานของสถาบนัการศึกษาอีกดว้ย 
  7. ควรมกีารปรับปรุงอาคารเรียนให้ใหม่ข้ึน และห้องเรียนควรจดัให้เหมาะสมต่อ
จ านวนของนกัศึกษา และควรปรับปรุงหอ้งสุขาให้ใหม่และสะอาดมากข้ึน 

 8. ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการจดัองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นบุคลากรท่ีให้การ
บริการประสานงาน และการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะถือเป็น
ด่านแรกในการสร้างปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมหาวิทยาลยัศิลปากร กบัผูม้าใชบ้ริการดา้นการศึกษา 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรท าการศึกษาซ ้าว่าปัญหาต่างๆ ไดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ขให้ดีข้ึนหรือไม่ 
และควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อทศันคติของนกัศกึษาเก่ียวกบัความผกูพนัต่อสถาบนั 

 2.2 ควรท าการศกึษาว่ามีปัจจยัใดท่ีจะกระตุน้ใหน้กัศกึษาท่ีไดส้ าเร็จการศกึษาไปแลว้ 
มีความรู้สึกอยากกลบัมาร่วมท ากิจกรรมกบัมหาวิทยาลยั 

 2.3 ควรท าการศกึษาความผกูพนัของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทในรุ่นอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มลูท่ีกวา้งข้ึน 
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ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 
วทิยาเขตสนามจนัทร์ 
 1. กรรณิกา ข าไรเลิศ  
  อาย ุ33 ปี เพศ หญิง  สถานภาพ โสด 
  อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน หวัหนา้แผนกวางแผนและตวัอยา่ง 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ
ท่ีมีมาตรฐานท่ีดี และสะดวกต่อการเดินทางไปเรียน 
 2. ชชัชลยัย ์บางท่าไม ้
  อาย ุ26 ปี เพศ หญิง สถานภาพ โสด 
  อาชีพ -   ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  - 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ใกลบ้า้น 
 3. ณัฐพล ศิลาทอง 
  อาย ุ28 ปี เพศ ชาย สถานภาพ โสด 
  อาชีพ รับราชการ  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เจา้พนกังานสรรพากรช านาญ 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียง 
 4. ทศันี  วรรณวงศสิ์ริ 
  อาย ุ26 ปี เพศ หญิง สถานภาพ โสด 
  อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน Marketing Commumication 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ตอ้งการเพ่ิมวุฒิการศกึษา 
 5. ธนชัชา ชยัชาญ 
  อาย ุ38 ปี เพศ หญิง สถานภาพ สมรส 
  อาชีพ รับราชการ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เจา้พนกังานพสัดุช านาญงาน 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร  เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ เปิด
โลกทศัน์ใหก้วา้งไกลข้ึน  
 6. นทัเมย จีนบุบผา 
  อาย ุ27 ปี เพศ หญิง สถานภาพ โสด 
  อาชีพ พนกังานองคก์ารของรัฐ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมธุรกิจ 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร  ช่ือเสียงของทาง
มหาวิทยาลยั 
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 7. น าชยั ทนุธรรมนิธิ 
  อาย ุ40 ปี เพศ ชาย สถานภาพ สมรส 
  อาชีพ พนกังานของธนาคาร ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ผูจ้ดัการธนาคารทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร  ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั
และใกลบ้า้น 
 8. ประภสัสร มีนอ้ย 
  อาย ุ31 ปี เพศ หญิง สถานภาพ โสด 
  อาชีพ พนกังานรับราชการของ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เจา้หน้าท่ี
บริหารงานทั่วไป  เหตุผลท่ีท าให้ตดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร   ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั 
 9. สุกญัญา โภคา 
  อาย ุ47 ปี เพศ หญิง สถานภาพ สมรส 
  อาชีพ รับราชการ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการระดบั 8 
  เหตุผลท่ีท าให้ตดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีเรียนอยู่ใกลท่ี้พกั 
เดินทางสะดวก 
 10. อโนมา รัตนนอ้ย 
    อาย ุ29 ปี เพศ หญิง สถานภาพ โสด 
    อาชีพ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานทัว่ไป  
    เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ิมวุฒิการศึกษา 
 11. ร้อยเอกอภิวฒัน์ แสงสูง 
    อาย ุ34 ปี เพศ ชาย สถานภาพ โสด 
    อาชีพ รับราชการ ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ผูบ้งัคบักองร้อยอาวุธเบาท่ี 2 กองพนัทหาร
ราบท่ี 1 ศนูยก์ารทหารราบในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ค่ายธนะรัชต ์ 
    เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ิมวุฒิการศึกษา 
 
วทิยาเขตตลิง่ชัน 
 1. จุฑารัตน์ ทิพยบุ์ญทรัพย ์
  อาย ุ40 ปี เพศ หญิง สถานภาพ สมรส 
  อาชีพ พนกังานมหาวิทยาลยั  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน หวัหนา้งานกิจการนกัศกึษา 
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  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
 2. ชลธิชา ดิษฐเกสร 
  อาย ุ28 ปี เพศ หญิง สถานภาพ โสด 
  อาชีพ พนกังานบริษทั  ต  าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
 3. ณรัชชอ์ร พิพฒัน์ธนากร 
  อาย ุ25ปี เพศ หญิง สถานภาพ โสด 
  อาชีพ -  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน – 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาวิชาน่าสนใจ ใกลบ้า้น 
 4. นงนุช โกสียรัตน ์
  อาย ุ32 ปี เพศ หญิง สถานภาพ สมรส 
  อาชีพ พนกังานราชการ  ต  าแหน่งหนา้ท่ีการงาน หวัหนา้หน่วยฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ 
คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล  
  เหตุผลท่ีท าให้ตดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร สนใจในหลกัสูตรท่ี
มหาวิทยาลยัเปิดสอน  
 5. ปาณิสรา ติณธรานนท ์
  อาย ุ30 ปี เพศ หญิง สถานภาพ โสด 
  อาชีพ พนักงานราชการของโรงพยาบาลศิริราช ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เจา้หน้าท่ี
บริหารงานทัว่ไป 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ขอทุนจากท่ีท างาน และ
เดินทางสะดวก 
 6. พรพกัตร์ แยม้ผกา 
  อาย ุ27 ปี เพศ หญิง สถานภาพ โสด 
  อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน Marketing Executive 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
 7. สุรีพร แป้นพิบูลลาภ 
  อาย ุ45 ปี เพศ หญิง สถานภาพ โสด 
  อาชีพ รับราชการ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน นกัการเงินและบญัชี 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร เดินทางสะดวก 
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 8. วรรณวิมล นาคทอง 
  อาย ุ41 ปี เพศ หญิง สถานภาพ สมรส 
  อาชีพ พนกังานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน พนกังานอาวุโส 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
 
 
 9. วาสนา สว้ยเกร็ด 
  อาย ุ28 ปี เพศ หญิง สถานภาพ สมรส 
  อาชีพ พนกังานมหาวิทยาลยัของรัฐ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน - 
  เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร เดินทางสะดวก 
 10. อดิศกัด์ิ สวนกลู 
    อาย ุ26 ปี เพศ ชาย สถานภาพ โสด 
    อาชีพ พนกังานธนาคาร ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน Teller 
    เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินเขา้รับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ข 
แนวทางการสัมภาษณ์ 
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เร่ืองความผูกพนัของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มต่ีอสาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
ของมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 1. ช่ือ และนามสกุล 
 2. อาย ุ เพศ  และสถานภาพปัจจุบนั  
 3. อาชีพ  และต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
 4. เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินใจเขา้รับการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
ความผูกพนัของนักศึกษาต่อสถาบนั 

1. ในความคิดของท่านความผกูพนัต่อสถาบนั คืออะไร 
2. การท่ีท่านรับรู้ถึงเป้าหมาย ค่านิยมของสถาบนั ท าให้ท่านรู้สึกผกูพนักบัสถาบนั

อยา่งไร 
3. ท่านภูมิใจและยอมรับในเป้าหมายของสถาบนัหรือไม่ อยา่งไร 
4. ท่านมีทศันคติหรือความรู้สึกอยา่งไรกบัสถาบนัแห่งน้ี 
5. ท่านมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัสถาบนัหรือไม่ อยา่งไร 

 6. ท่านมีความจงรักภกัดีและตอ้งการท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกของสถาบนัแห่งน้ี
ต่อไปหรือไม่ 
 7. ท่านมีความปรารถนาท่ีจะติดต่อกบัสถาบนัอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 
 8. ถา้ท่านเป็นศิษยเ์ก่าของสถาบนัท่านตอ้งการช่วยเหลือหรือสนบัสนุนสถาบนัหรือไม่ 
 9. ท่านรู้สึกดีใจหรือไม่ท่ีไดเ้ขา้มาเป็นนกัศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัแห่งน้ี 
 10. เหตุจูงใจในการเรียนสาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนของท่านคืออะไร และ
เพราะเหตุใดจึงเลือกศึกษาต่อท่ีสถาบนัแห่งน้ี 
 11. ท่านรู้สึกอยา่งไรเม่ือไดบ้อกคนทัว่ๆ ไปว่าไดเ้ป็นนกัศึกษาของสถาบนัแห่งน้ี 
 12. ท่านรู้สึกกงัวลหรือไม่ ถา้จะตอ้งออกจากสถาบนัแห่งน้ีไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม 
 13. หากท่านไดศ้ึกษาในสถาบนัแห่งอ่ืนท่ีดีกวา่ ท่านพร้อมท่ีจะออกจากการเป็นนกัศึกษา
ของสถาบนัแห่งน้ีหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
92 

ความคดิเหน็ต่อการจดัการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมในการศึกษา 
 สภาพแวดล้อมทางด้านเพือ่น 
 14. ในทศันคติของท่านเพ่ือนท่ีดีตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร 
 15. ท่านรู้สึกผกูพนัและพึงพอใจกบัมิตรภาพของเพ่ือนๆ ในสถาบนัแห่งน้ีอยา่งไร 
 16. การคบเพื่อนท าใหท่้านไดพ้ฒันาตนเอง มีทศันคติและค่านิยม อยา่งไร 
 17. ท่านกบัเพื่อนไดม้กีารแลกเปล่ียนความคิดเห็นและช่วยเหลือในเร่ืองของการเรียน
หรือไม่ อยา่งไร 
 18. ท่านไดติ้ดต่อพบปะหรือท ากิจกรรมกบักลุ่มเพื่อนนอกเวลาเรียนหรือไม่ อยา่งไร 
 19. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
 สภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอน 
 20. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเน้ือหารายวิชาท่ีก  าหนดในหลกัสูตรการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน และมีประโยชน์สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือในการท างานของท่าน
หรือไม่  
 21. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ีทางคณะมีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญมาเป็น
วิทยากรเพ่ือใหค้วามรู้แก่ท่าน 
 22. วสัดุ อุปกรณ์ในการเรียนและการสอนจัดว่าทันสมยัและมีคุณภาพได้มาตรฐาน
หรือไม่และมีผลต่อการเรียนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
 23. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัอาจารยผ์ูส้อน 
 สภาพแวดล้อมทางด้านการบริหาร 
 24. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับการจัดตั้งหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 25. เจา้หนา้ท่ีประสานงานให้ความสะดวกในเร่ืองการสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองการเรียน
และเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่อยา่งไร 
 26. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการใหบ้ริการของหอ้งสมุด และเอกสาร ต าราเรียน 
หนงัสือและวารสารอ่ืนๆ ในหอ้งสมุดมีจ  านวนเพียงพอ และทนัสมยัหรือไม่ 
 27. สถาบนัมีการจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา และใหก้ารสนบัสนุนในการ
จดักิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาหรือไม ่
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 สภาพแวดล้อมทางด้านอาคารสถานที ่
 28. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัอาคารเรียน หอ้งเรียน หอ้งสุขา และหอ้งอาหาร
ของสถาบนัน้ี 
 29. บรรยากาศของหอ้งเรียนมีผลต่อการเรียนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
 30. ท่านรู้สึกอยา่งไรกบัสภาพแวดลอ้มรอบๆสถาบนั 

 31. การจดัหอ้งเรียนของทางคณะเพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษาหรือไม่ และท่านรู้สึกพึงพอใจ
หรือไม ่

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ ที่เกีย่วกบัความรู้สึกผูกพนั (ถ้าม)ี 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ภาพมหาวทิยาลยัศิลปากร  
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ภาพท่ี  1  มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  2   มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตตล่ิงชนั 
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ภาพท่ี  3  หอสมดุพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  4  หอสมุดตล่ิงชนั 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
97 

 
 

ภาพท่ี  5  อาคารเรียน  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 
 

 
 
ภาพท่ี  6  อาคารเรียน  วิทยาเขตตล่ิงชนั 
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ภาพท่ี  7  หอ้งเรียน  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี  8  หอ้งเรียน  วิทยาตล่ิงชนั 
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ภาพท่ี  9  หอ้งสุขา วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 10  หอ้งสุขา วิทยาเขตตล่ิงชนั 
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ภาพท่ี  11  หอ้งอาหาร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 
 

 
 
ภาพท่ี  12  หอ้งอาหาร วิทยาเขตตล่ิงชนั 
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ภาพท่ี 13   บริเวณรอบมหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 14   บริเวณรอบมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตตล่ิงชนั 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
กจิกรรมของนักศึกษา 
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ภาพท่ี 15  ปลกูป่าชายเลน จงัหวดัเพชรบุรี 

 
 

     
 

ภาพท่ี 16  บา้นเหล่ามะละกอ  จงัหวดัราชบุรี 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
104 

 
 

        
 
ภาพท่ี 17   ดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 
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