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หลักการและเหตุผล 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติความ
เป็นมายาวนาน โดยสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระ
เมตตาต่อการศึกษา ของกุลสตรีไทย จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.
2475  และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2513 จนกระทั่ง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯไว้ "ในพระบรมราชูปถัมภ์"  และใน 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี" ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ , 2563) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทย าลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นการเริ่มต้นการ
พัฒนาการวางแผนและการปรับโครงสร้างองค์กรในทุกมิติได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่แผน     
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส และเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ให้แก่คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านงบประมาณและการเงิน สภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับทราบและพร้อมให้ข้อวินิจฉัย ข้อเสนอแนะ ขอสั่งการ  แนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ในปีงบประมาณถัดไป 
 มหาวิทยาลัยจึงทบทวนแนวทางการด าเนินงานในปีผ่านมา ศึกษาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้า
สงค์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อมูลพ้ืนฐานของ มหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน  เสียในทุกมิติ นโยบายแนวทางการ
ด าเนินงานของรัฐบาล กระทรวง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  ต่อภาระกิจของมหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการ มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ผู้บริหาร ร่วมกันก าหนดเป้าหมายขององค์กรระยะ 5 
ปี และได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผน
ระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) 
พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด เปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร้
ขอบเขต 
  การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะ
เป็นองค์กรทางวิชาการแต่เนื่องด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น ท าให้มหาวิทยาลัยฯจ าเป็นต้อง
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ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ ทั้งนี้สภาพการแข่งขันในปัจจุบันได้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า “คุณภาพ” 
คือกลยุทธ์ที่มีความส าคัญยิ่งของการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน กระแส
ในการปรับปรุงองค์กรก็เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของการบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ รวมถึงผู้ให้บริการหรือบุคลากรเองด้วย ท าให้หลายๆ องค์กร
ที่ให้ความส าคัญเรื่อง “คุณภาพของการบริหารจัดการ” ต่างประสบความส าเร็จ ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้
ความสนใจรูปแบบระบบบริหารที่มีคุณภาพที่ได้คิดค้นและออกแบบมาอย่างสมบูรณ์  แล้วอาทิเช่น รางวัล
คุณภาพแห่งชาติมัลคอล์ม บอลดริจ (The Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) รางวัล
เดมมิ่ง (The Deming Prize)) รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือองค์กรที่เป็นเลิศ (The Thailand Quality Award: 
TQA) ซึ่งแต่ละระบบมีลักษณะพิเศษท่ีเป็นจุดเด่นและจุดด้อยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ การน ามาประยุกต์ใช้เป็น
หน้าที่ของแต่ละองค์กรที่ต้องสังเคราะห์รูปแบบ วิธการที่ดีที่สุดที่มีความ สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
องค์กร เพ่ือใช้ตรวจวินิจฉัยหรือประเมินองค์กรตนเอง (self-assessment) ที่ท าให้องค์กรสามารถรู้จุดแข็ง 
(strengths) หรือจุดอ่อน (weaknesses) เพ่ือนาจะได้น าไปปรับปรุงและพัฒนาจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
(วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล , 2542, ค าน า) 
  ในยุคปัจจุบันกระบวนการบริหารจัดการองค์การจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้สอดคล้อง
กับบริบทและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักขอองค์กร 
เพ่ือการด ารงอยู่อย่างมีเสถียรภาพ อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในขณะเดียวกันการปรับบริบทโครงสร้างการ
บริหารหรือกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับบริบทใหม่จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
กระบวนการและวิธี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อย่างไรก็ตาม
การบริหารจ าเป็นที่จะต้องมีลักษณะของความเป็นศิลป์ไปพร้อมกับอาศัยทรัพยากรการบริหารหรือปัจจัยการ
บริหารควบคู่กัน ซ่ึงปัจจัยทางการบริหารที่ส าคัญประกอบด้วย 4 ปัจจัย หรือ 4M’s อันประกอบด้วย ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) ด้านการบริหารงบประมาณ (Money) ด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์
หรือบริการ (Material) และด้านการบริหารจัดการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส านักงาน (Machine) 
แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันมีปัจจัยที่ส่งผลในการบริหารงานให้ส าเร็จเพ่ิมขึ้นอีก 2 ปัจจัยที่สอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) และ ด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของ
บุคลากร (Morale) 
 จากแนวคิดดังกล่าว คณะผู้ส ารวจจึงได้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา สภาพ
ปัจจุบัน ความต้องการและความคาดหวังของ ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ภารกิจที่มีมากมายดังกล่าวจะไม่มีทางประสบผลส าเร็จได้หากการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิ ทธิภาพ 
และจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เพ่ือองค์กรที่เป็นเลิศ (The Thailand Quality Award: TQA) ตามที่มหาวิทยาลัยฯได้วางแผนไว้ อย่างไรก็
ตามการศึกษาในหัวข้อดังกล่าวนี้ เป็นปฐมบทที่จะพัฒนาหรือต่อยอดในการพัฒนารูปแบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ 
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วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ด้านการบริการวิจัย  
 2. เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) 
 
ขอบข่ายของการด าเนินงาน  
  1. ศึกษารวบรวมข้อมูลก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนสีย ขอบเขตและก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มเป้าหมาย
ในการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  
  2. เก็บข้อมูล และส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  ราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 3. วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบ  ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 4. รายงานผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. ท าให้ทราบความคาดหวังด้านบริการวิจัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  2.สามารถน าข้อมูลผลการส ารวจความคาดหวังด้านบริการวิจัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี  
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการวางแผน ก าหนด  กลยุทธ์ และ
ก าหนดเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
  3. มหาวิทยาลัยน าข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นด้าน บริการ
วิจัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  1. ขอบเขตเนื้อหา 

ผู้วิจัยท าการศึกษารวบรวมข้อมูล แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรรวมถึงการศึกษาวรรณกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ หนังสือ สาร
สาร เว็บไซต์ และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการท าวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงข้อมูลพ้ืนฐานที่
เกีย่วกับมหาวิทยาลัยฯ โดยได้แบ่งแบบสอบถามแยกตามกลุ่มผู้ได้เสียดังนี้ 

 
 กลุ่มท่ี 1 ศิษย์เก่า โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 6 สวน 

   สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
   ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
   ส่วนที่ 3 : กิจกรรม/สิ่งที่ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยท า/ด าเนินการให้ศิษย์เก่า 
   สวนที่ 4 : สิ่งที่ท่านรู้สึกชอบ/ประทับใจมหาวิทยาลัย 
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   ส่วนที่ 5 : สิ่งที่ท่านรู้สึกไม่พึงพอใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
   ส่วนที่ 6 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในภาพรวมเกี่ยวกับค าถามเกี่ยวกับความ
คาดหวังและความต้องการของท่านต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
 
 กลุ่มท่ี 2 บุคลากร โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 4 สวน 
   สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
   ส่วนที่ 2 : สภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
     ส่วนที่ 3 : ความคาดหวังและความต้องการของบุคลากรต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   สวนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในภาพรวมเกี่ยวกับค าถามเกี่ยวกับความ
คาดหวังและความต้องการของท่านต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
 
 กลุ่ม 3 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 4 สวน 

   สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
   ส่วนที่ 2 : สภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ต่อผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ 
   ส่วนที่ 3 : ความคาดหวังและความต้องการของผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือต่อการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   สวนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในภาพรวมเกี่ยวกับค าถามเกี่ยวกับความ
คาดหวังและความต้องการของท่านต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
 
  2. ขอบเขตด้านประชากร 
   1. ประชากร คือ  
    1.1 ศิษย์เก่า 
    1.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราขภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน
บุคลากรทั้งหมด 1,042 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 534 คน สายสนับสนุน จ านวน 508 
คน จ าแนกตามประเภทของบุคลากรได้ดังนี้ ข้าราชการ 88 คน ลูกจ้างประจ า 20 คน พนักงานราชการ 20 
คน พนักงานมหาวิทยาลัย 669 คน เจ้าหน้าที่ประจ า ตามสัญญาจ้าง 52 คน และลูกจ้าง ชั่วคราว 193 คน 
    1.3 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
   2. กลุ่มตัวอย่าง คือ   
    2.1 ศิษย์เก่า 

2.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราขภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
    2.3 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ก าหนดขอบเขตระยะเวลาของการวิจัย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จนถึงเดือน มกราคม 

พ.ศ.2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 3 เดือน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ศิษย์เก่า หมายถึง บุคคลผู้ซึ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 บุคลากร หมายถึง บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งท่ีปฏิบัติงานในต าแหนงอาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงาน ศูนย์ หรือส านัก ผู้บริหารคณะ หรือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร
ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง หรือ 
ลูกจ้างชั่วคราว 
 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ หมายถึง 
   1 ) ผู้ส่งมอบบริการพ้ืนฐาน เช่น 1) บริการสาธารณูปโภค: น้ า ไฟ โทรศัพท์ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 2) สุขอนามัยและสวัสดิการ: แม่บ้าน โรงอาหาร ร้านค้าในพ้ืนที่เช่า 3) สุขาภิบาล
และความปลอดภัย: งานจราจร การซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย สภาพแวดล้อม 
   2) ผู้ส่งมอบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น 1) ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน 
เช่น CMS Google Classroom และ การจัดหาอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง 2) การจัดหาอุปกรณ์ 
และ เทคโนโลยีเพ่ือการวิจัย 3) บริการเทคโนโลยี การสื่อสาร 4)  การประชาสัมพันธ์และการบริหารการเงิน 
   3) มหาวิทยาลัย/ หน่วยงานคู่สัญญา/ โรงเรียน/ชุมชน เช่น 1) มหาวิทยาลัยที่ร่วมท า MOU 
ทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือ พัฒนานักศึกษาและบุคลากรใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน 
การศึกษาต่อ การจัดโครงการร่วมกัน หรือ โรงเรียนร่วมเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่การเรียนระดับ 
อุดมศึกษา 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยาร่วมวิจัย และวิชาการ 3) ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 10 
ต าบล และ จังหวัดสระแก้ว 11 ต าบลให้ ความร่วมมือด้านวิชาการ  
   4) องค์กรภาครัฐ/ ภาคเอกชน – องค์กรระหว่างประเทศ เช่น 1) การศึกษาดูงาน การฝึกงาน 
การ ร่วมผลิตบัณฑิต การสนับสนุน ทุนการศึกษา สิ่งสนับสนุนด้าน การเรียนการสอน ความร่วมมือ จัด
การศึกษาทุกระดับ 2) เครือข่าย สนับสนุนด้าน งบประมาณการวิจัย การ พัฒนางานด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา 
3) องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สนับสนุนแหล่ง งบประมาณเพ่ือ การบริการ วิชาการและให้ ความร่วมมือ
ด้าน วิชาการ 
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วิธีการขั้นตอนในการส ารวจและการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 วิธีการข้ันตอนในการส ารวจ และวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของ ศิษย์เก่า บุคลากร     

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหาร 
 
 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 
  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ จากหมวดโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ ความ
เป็นเลิศ (EdPEx) โดยประชุมร่วมกันก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 5 
กลุ่ม ได้แก ่ 
  1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอน  
  1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านการวิจัย  
  1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ  

1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านผู้ประกอบการ  
  1.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้เสีย 

ของมหาวิทยาลัย 

ก าหนดเครื่องมือ วิธีและส ารวจข้อมูล 

วิเคราะห์ประมวลผลการส ารวจความคาดหวังของผู้ม่าวนได้เสีย 

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์การส ารวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการและ
ความคาดหวังของ ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการ

บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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การก าหนดเครื่องมือ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ วิธีการส ารวจข้อมูล ด้านบริการวิจัย 
 
   1) ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง 
  1.1 ความหมายของความคาดหวัง  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546 : 90) ได้กล่าวว่า ความคาดหวังของลูกค้า เป็นสิ่งที่ ผู้บริโภค
ต้องการหรือคาดหวังจะได้รับผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังเกิดจากประสบการณ์และความรู้  ในอดีตของผู้ซื้อ เช่น 
เพ่ือน นักการตลาด และข้อมูลคู่แข่งขัน เป็นต้น ถ้านักการตลาดน าเสนอ ข่าวสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกิน
ความเป็นจริง จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความคาดหวังในผลิตภัณฑ์นั้น สูงเกินจริง และเมื่อผู้บริโภคพบว่าการ
ท างานของผลิตภัณฑ์นั้นต่ ากว่าที่คาดหวังไว้ก็จะเกิดความ ไม่พอใจ ดังนั้นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บริษัทประสบ
ความส าเร็จก็คือการน าเสนอผลิตภัณฑ์ตาม ผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ (การท างานของผลิตภัณฑ์) ที่
สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ซื้อโดย ยึดหลักการสร้างความพึงพอใจรวมส าหรับลูกค้า ตัวอย่าง บริษัท 
Compaq มีการรับประกันการท างานและอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา 3 ปี สิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งคือ นักการตลาดจะต้องค้นหาและวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและ  
แนวความคิดทางการตลาด 

พาราสุรานาม (อ้างถึงใน ปาริชาติ หัตถะแสน, 2549:13) ได้กล่าวว่าความคาดหวัง หมายถึงทัศนคติที่
เกี่ยวกับความปรารถนาหรือความต้องการของผู้บริโภค ที่พวกเขาคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นลูกค้าซื้อสินค้าเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจง และลูกค้าจะประเมินผลกา ซื้อโดยมีพ้ืนฐานจากสิ่งที่คาดหวังว่าจะ
ได้รับความต้องการ คือ สิ่งที่ปลูกฝังลึกอยู่ในจิตใต้ส านึก ของมนุษย์ เป็นผลสืบเนื่องมาจากชีวิตความเป็นอยู่
และสถานะของแต่ละบุคคล เมื่อรู้สึกว่ามีความต้องการจะมีแรงจูงใจที่จะท า ให้ความต้องการได้รับการ
ตอบสนอง จากการศึกษาพบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการ
ดังต่อไปนี้ คริสโตเฟอ เอช ล็อค แซนด้า แวนเดอเมอวี และ บาร์บารา เลวิส (1966 : 123 -125)  
   1. ความคาดหวังของลูกค้าต่อสินค้าและบริการจะมีความผันแปรในสถานการณ์ แตกต่างกัน 
เช่น ความคาดหวังต่อการให้บริการ ให้ค าปรึกษาจากนักบัญชีที่เกี่ยวกับการขอคืน ภาษีจะแตกต่างจากความ
คาดหวังต่อการขอค าปรึกษาจากสัตวแพทย์ในการรักษาสัตว์ นอกจากนั้น  ความคาดหวังของลูกค้าต่อผู้
ให้บริการแต่ละรายในอุตสาหกรรมเดียวกันยังมีความแตกต่างกัน เช่น ลูกค้าจะคาดหวังว่าจะไม่มีการบริการ
อาหารในเที่ยวบินระยะสั้นในประเทศ แต่ลูกค้าจะคาดหวังว่าจะต้องมีการบริการอาหารในเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น  
   2. ความคาดหวังของลูกค้าจะมีความผันแปรในกลุ่มประชาชนที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่ม ผู้ชาย
กับผู้หญิง กลุ่มคนหนุ่มสาวกับผู้สูงอายุ กลุ่มพนักงานที่ท างานในโรงงานกับกลุ่มพนักงานที่ท างานในส านักงาน 
เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบว่าความคาดหวังของผู้บริโภคยังแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ผู้โดยสารรถไฟฟ้า
ในประเทศ กรีซ อาจยอมรับได้หากรถไฟมาสายกว่าที่ก าหนด หลายชั่วโมงแต่ใน สวิสเซอร์แลนด์ จะจัดเวลาที่
รถไฟมาสายกว่าเวลาที่ก าหนดเป็นวินาที  
   3. ความคาดหวังของลูกค้าต่อการบริการ จะได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์จากการรับ  
บริการจากผู้ให้บริการรายต่างๆ ซึ่งแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือจากผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมที่มี
ความเกี่ยวข้องกันในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการมาก่อนแต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยมี
ประสบการณ์ต่อการบริการที่มีความเกี่ยวข้องมาก่อน ลูกค้าจะเปรียบเทียบจากความคาดหวังก่อนซื้อซึ่งจะ
เกิดจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การบอกปากต่อปาก การโฆษณา หรือการน าเสนอของพนักงานขาย 
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  พาราสุรามานและแบรี (อ้างถึงใน ปาริชาติ หัตถะแสน , 2549:13) ได้ระบุถึงปัจจัยหลัก ที่มีผลต่อ
ความคาดหวังของผู้รับบริการแบ่งออกเป็น 5 ประการ  

1. การได้รับการบอกเล่าค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน  
  2. ความต้องการของแต่ละบุคคล  
  3. ประสบการณ์ในอดีต  
  4. ข่าวสารจากสื่อและจากผู้ให้บริการ  
  5. ราคา 

  ความคาดหวังของผู้มารับบริการเป็นส่วนประกอบส าคัญ ในการวัดระดับความพึงพอใจซึ่งระดับความ
พอใจได้จากความแตกต่างระหว่างผลที่มองเห็นหรือเข้าใจ กับความคาดหวัง ของบุคคล ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีได้ 
3 แบบด้วยกัน คือ หากการท างานของข้อเสนอไม่ตรงกับระดับ ความคาดหวัง ผู้มารับบริการย่อมเกิดความไม่
พอใจ ถ้าการท างานของข้อเสนอตรงกับระดับความคาดหวังผู้มารับบริการย่อมพอใจ แต่ถ้าเกินความคาดหวังผู้
มารับบริการก็จะยิ่งมีความพอใจมากขึ้น หรือประทับใจ  
  ซาบิน (อ้างใน ปาริชาติ หัตถะแสน, 2549 : 14) ได้ให้ความหมายของความคาดหวังว่า พฤติกรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ตาม มักจะแสดงออกโดยอาศัยความนึกคิดคาดคะเนว่า ผู้อ่ืน เป็นว่าด ารงต าแหน่งนั้น
ควรปฏิบัติเช่นไร เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ส่วนมากผู้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งหนึ่งมักจะสังเกต
หน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน แล้วก็ก าหนดหน้าที่ให้กับต าแหน่งของตนเอง ตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
ต าแหน่งการสังเกตและการคาดคะเนไม่ตรงกับผู้ด ารงต าแหน่งมักไม่สบายใจเวลาด าเนินการอย่างไรลงไปที่ตรง
กับการคาดคะเน ความไม่ สบายใจเช่นนี้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆด้วย  
  สุณีย์ ธีรดากร (2525 : 92) ให้ความหมายของ ความคาดหวัง ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ กับสิ่งที่เกิดขึ้น
ในชีวิตจริงของคนว่า ความคาดหวังจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเคยมี ประสบการณ์เดิมมาก่อนใน
ชีวิตของคนเรานั้น สิ่งที่คาดหวังไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เรียกว่า “ Discrepancy ” จะเป็นสิ่งเร้าที่ท าให้ตื่นตัว
ได ้ 
  สุรางค์ จันทร์เอม (2525 : 54 - 55) ได้ให้ความหมายของความคาดหวังไว้ว่า ความคาดหวัง คือความ
เชื่อว่าสิ่งใดที่น่าจะเกิดขึ้นและสิ่งใดบ้างน่าจะไม่เกิดขึ้น ความคาดหวังจะเกิดขึ้น  ได้ถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของบุคคล เช่น บุคคลเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน  กับประสบการณ์ใหม่ก็อาจท าการคา
หวังได้ไม่พลาดเกินไป หรืออาจจะคาดหวังได้ถูกต้องบุคคลที่ ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในสิ่งใดมักจะไม่มี
การคาดหวังในสิ่งนั้นหรือหากมีการคาดหวังก็มัก ไม่เกิดขึ้นจริงตามที่คาดหวังไว้ ความคาดหวังที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จช่วยให้บุคคลมีทัศนคติต่อตนเองไปในทางที่ดีข้ึน  
  ความคาดหวังหมายถึงความคิดปรารถนาที่บุคคลต้องการจะได้รับจากการใช้บริการโดยอาจเกิดจาก
ประสบการณ์ที่เคยได้รับในอดีตซึ่งภายหลังจากได้รับบริการแล้วหากสมปรารถนาก็จะ  เกิดความพึงพอใจตรง
ข้ามหากสิ่งที่ได้รับจากการให้บริการไม่สมปรารถนาก็จะเกิดความไม่พอใจ 
 
  1.2 ลักษณะของความคาดหวัง  

เทอร์เนอร์ (อ้างถึงในปาริชาต หัตถะแสน , 2549:15) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความคาดหวังว่าลักษณะ
ของความคาดหวังนั้นเปรียบเหมือนกับ “การเล่นละครเวที ” กล่าวคือ ต้องมีผู้แสดงผู้ชมและมีบทบาทส าหรับ
ผู้แสดง คือ  
   1. ความคาดหวัง หมายถึง ภาวะความเป็นจริงต่างๆทางสังคมจะสามารถเปรียบได้เช่น  กับ
ละครซึ่งประกอบด้วยต าแหน่งต่างๆทางสังคมมากมาย โดยมีบรรทัดฐานเป็นตัวก าหนดว่า บุคคลควรจะมี
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พฤติกรรมในสังคม เช่น กิจกรรมหรือการกระท าต่างๆ ทางสังคมจะถูกจัดระบบและ ควบคุมโดยบรรทัดฐานที่
แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และเงื่อนไขของสังคมที่แตกต่างกันไป  
   2. ความคาดหวังจากผู้ร่วมแสดงคนอ่ืนๆ หมายถึง การที่สังคมมีบรรทัดฐานซึ่ง เปรียบเสมือน
รูปแบบที่จะก าหนดบทบาทของบุคคลในความสัมพันธ์กันทางสังคมดังกล่าวแล้ว  บุคคลในสังคมจึงต้องมีการ
สวมบทบาทซึ่งกันและกัน เพ่ือที่บุคคลจะได้คาดหวังพฤติกรรมของ  บุคคลอ่ืนในสังคม ที่แสดงออกและ
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้ตามความคาดหวังของสังคม และบุคคลอ่ืนๆ  
   3. ความคาดหวังจากผู้ชม หมายถึง เป็นความคาดหวังของบุคคลในสังคมที่อยู่ใน  สถานภาพ
ต่างๆ กันซึ่งจะต้องคาดหวังและสวมบทบาทของบุคคลอ่ืนที่เป็นเครื่องน าทางไปสู่การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เป็นความคาดหวัง สรุปว่า ความคาดหวังจะเกี่ยวข้องกันกับ
เป้าหมาย และการด าเนินการกระท าไปสู่เป้าหมายที่คาดไว้ผลที่ได้จากกระท าให้ส าเร็จไปตามเป้าหมายนั้น 
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของตัว บุคคลนั้นด้วย  
 

1.3 แหล่งที่มาของความคาดหวังของผู้บริโภค  
  ผลของการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณภาพการบริการยังท าให้ทราบว่า ความ
คาดหวังของผู้บริโภคเก่ียวกับการบริการ ได้รับอิทธิพลมาจาก 4 แหล่งส าคัญด้วยกันคือ  
    1) ความต้องการส่วนบุคคล ความต้องการส่วนบุคคลของผู้บริโภคจะแตกต่างกัน  ออกไป
ขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมของผู้บริโภคแต่ละคน ผู้บริโภคอาจจะคาดหวังจากการบริการ
ชนิดเดียวกันแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล  
   2) การบอกต่อแบบปากต่อปากเกี่ยวกับการบริการ คือข้อมูลของผู้บริโภคได้รับรู้จาก 
ผู้บริโภคอ่ืนๆ ที่เคยได้รับบริการจากผู้ให้บริการมาแล้ว โดยอาจจะเป็นการให้ค าแนะน าชักชวนให้ มาใช้บริการ 
ข้อต าหนิหรือค าบอกเล่าต่างๆเกี่ยวกับการบริการนั้นๆ 
   3) ประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภคการที่ผู้รับบริโภคเคยได้รับประสบการณ์ตรง  ต่างๆ 
เกี่ยวกับการบริการมีอิทธิพลต่อระดับความคาดหวังของผู้บริโภคเช่นกันเพราะประสบการณ์  ในอดีตท าให้เกิด
การเรียนรู้และจดจ าประสบการณ์เหล่านั้นไว้  
   4) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีต่อผู้บริโภค การโฆษณาประชาสัมพันธ์จากองค์กรผู้ 
ให้บริการที่มีต่อผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศการโฆษณาประชาสัมพันธ์  ผ่านทาง
สื่อมวลชนต่างๆ เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ที่ดี หรือเพ่ือการส่งเสริมการขาย ล้วนแต่มีบทบาท ส าคัญต่อการสร้าง
ความคาดหวังของผู้บริโภคเก่ียวกับการบริการที่จะได้รับ  
   พัชรี หาลาภ (2538 : 10 - 11) กล่าวว่า ความคาดหวังของบุคคลเป็นการตั้งขึ้นเพ่ือการ 
ตอบสนองความต้องการ ดังนั้นความต้องการเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันแทบจะแยกไม่ออก เพราะถ้ามนุษย์เกิด
ความต้องการแล้วความคาดหวังจะตามมาแล้วกระท าพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายอย่างไรก็ตามความต้องการของ
มนุษย์เมื่อได้รับการตอบสนองในระดับที่ตนต้องการแล้ว ก็จะมีการคาดหวัง ถึงสิ่งที่อยู่สูงขึ้นไปอีกตามล าดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์  
   ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (สมพงษ์ เกษมลิน , 2526 : 46) ได้อธิบายเรื่องความ 
ต้องการของมนุษย์ว่ามีล าดับขั้นทั้ง 5 ขั้น ด้วยกัน เขียนเป็นรูปปิรามิดแห่งความต้องการและ อธิบายแต่ละข้ัน
ได้ดังนี ้
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ภาพที่ 2 รูปปิรามิดแห่งความต้องการของ มาสโลว์  
ที่มา : เสรี วงษ์มณฑา(อ้างในปาริชาติ หัตถะเสน, 2549:16) 

 
  ขั้นที่ 1 ความต้องการของร่างกาย เป็นระดับความต้องการระดับแรกซึ่งความต้องการพ้ืนฐานเป็น
ความต้องการเพ่ือให้มีชีวิตอยู่รอด ความต้องการทางสรีระ ได้แก่ ความต้องการ  อาหาร น้ า อากาศ 
เครื่องนุง่ห่ม การขับถ่าย และความต้องการทางเพศ เป็นต้น  
  ขั้นที่ 2 ความต้องการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต คือ ความต้องการ  การปกป้อง 
คุ้มครอง ต้องการด้านความมั่นคงของชีวิต ต้องการระเบียบวินัย ต้องการพ้นจาก  อันตราย หรือต้องการ
สุขภาพที่แข็งแรง ต้องการมีอนามัยที่ดี เช่น น้ าประปา ตอบสนองขั้นที่ 1 ได้แต่ตอบสนองขั้น 2 ไม่ได้ จึงเกิด
น้ าดื่มตราสิงห์ น้ าดื่มโพลาริส เป็นต้น  
  ขั้นที่ 3 ความต้องการด้านสังคม ความรู้สึกที่ดี ความเป็นมิตรการยอมรับหรือบาง ต าราเรียกว่าความ
ต้องการความรัก คือความรู้สึกที่ดีต่อกัน การยอมรับ ซึ่ งบางครั้งความต้องการ ยอมรับในสังคมท าให้เกิด
พฤติกรรมต่างๆ เช่น การใช้สินค้าที่มียี่ห้อดัง การรับประทานอาหารใน  ที่หรูหรา การซื้อของขวัญให้ผู้อ่ืนใน
ราคาแพง เป็นต้น  
  ขั้นที่ 4 ความต้องการด้านอีโก้ : ความภาคภูมิใจ ชื่อเสียง สถานภาพและเคารพตัวเอง ความต้องการ
ความภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเอง ข้อนี้มักเกิดกับคนที่มีฐานะดีเพราะในขั้นนี้  ไม่ได้ท าอะไรเพ่ือคนอ่ืน
ท าเพ่ือตัวเองท าเพ่ือให้รางวัลชีวิตกับตัวเอง  
  ขั้นที่ 5 ความสมใจ เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะตอบสนองศักยภาพส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
ทุกสิ่งที่บุคคลมีความสามารถจะต้องเป็นตามค าอธิบายของมาสโลว์ที่ว่าสิ่งที่บุคคล สามารถเป็นไปได้เขาก็
จะต้องเป็นไป เช่น ความต้องการเป็นดารา นักกีฬาที่มีความสามารถใน  การกีฬาประเภทต่างๆ เป็นความ
ต้องการในความสามารถของบุคคลเพ่ือการสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 

5. ความส าเร็จส่วนตัว (Self - actualization) 

4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) 

3. ความต้องการด้านสังคม (Love and belongingness needs) 

2. ความปลอดภัยและมั่นคง (Safety needs) 

1. ความต้องการของร่างกาย (Basic Physiological needs) 
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 1.4 การก าหนดความคาดหวัง  

นวลจันทร์ เพ่ิมพูนรัตนกุล ( 2540 : 11) กล่าวถึงการก าหนดความคาดหวังตาม ความคิดของเดอ เช็ค
โดว่าการก าหนดความคาดหวังของบุคคล นอกจากขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงานแล้ว ยังขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้นๆด้วย ดังที่ เดอ เช็คโด ได้กล่าวไว้ ว่า การที่บุคคลเคยประสบความส าเร็จใน
การท างานมาก่อน ก็จะท าให้การก าหนดความคาดหวัง ในการท างานคราวต่อไปสูงขึ้นและใกล้เคียง
ความสามารถจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามระดับ ความคาดหวังต่ าลงมาเพ่ือป้องกันมิให้ตนเกิดความรู้สึก
ล้มเหลว จากการที่ว่าระดับความคาดหวัง ไว้สูงกว่าความสามารถจริง  
  สมลักษณ์ เพชรช่วย (2540 : 12) ได้สรุปความคาดหวังไว้ว่า การที่บุคคลจะก าหนด ความคาดหวัง
ของคนนั้นจะต้องประเมินความเป็นไปได้ด้วย ทั้งนี้เพราะความคาดหวังเป็น  ความรู้สึกนึกคิดและคาดการณ์
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยสิ่งนั้นอาจจะเป็นรูปธรรมหรือ นามธรรมก็ได้ความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์
นั้น จะมีลักษณะเป็นการประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แม้
จะเป็นการให้ต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือ นามธรรมชนิดเดียวกันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิ
หลัง ประสบการณ์ ความสนใจและการเห็นคุณค่าความส าเร็จของสิ่งนั้นๆ  

สรุปว่า การก าหนดความคาดหวังผลลัพธ์ออกมาจะประสบความส าเร็จเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับโอกาส
ความยากง่ายของสิ่งที่ต้องการ ถ้ามีการก าหนดความคาดหวังไว้สูงหรือสิ่งที่ คาดหวังยากต่อการด าเนินการ
เพ่ือให้ได้ตามความต้องการก็จะเกิดความท้อแท้ เพราะคิดว่าไม่คุ้มค่า กับการลงทุนลงแรงกระท าลงไป  

 
1.5 ทฤษฎีความคาดหวังวิคเตอร์ วรูม  

  ทฤษฎีความคาดหวังของวิคเตอร์ วรูม (อ้างในปาริชาติ หัตถะเสน , 2549:18) ได้รับ อิทธิพลจาก
แนวความคิดจากนักจิตวิทยารุ่นแรกหลายคน เช่น เลวิน และทอลแมน ต่อมาวิคเตอร์ วรูม ได้น าแนวคิด
ดังกล่าวมาปรับปรุง บางครั้งมีผู้เรียกทฤษฎีความคาดหวังเป็นทฤษฎีย่อๆว่า  ทฤษฎี V.I.E หรือ V.I.E Theory 
เนื่องจากทฤษฎีนี้มีองค์ประกอบของทฤษฎีที่ส าคัญ คือ  
    1. V. มาจากค าว่า Valence ซึ่งหมายถึงความพึงพอใจ  
   2. I. มาจากค าว่า Instrumentality ซึ่งหมายถึง สื่อ เครื่องมืออุปกรณ์ วิถีทางที่จะ น าไปสู่
ความพึงพอใจ  
   3. E. มาจากค าว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆ บุคคลหรือ 
อินทรีย์มีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง ทุกชีวิตพยายามดิ้นรนแสวงหาอย่างน้อยที่สุดคือ  ต้องการอาหาร 
เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เมื่อปัจจัยเหล่านี้ได้รับการตอบสนองแล้วก็มี ความต้องการระดับสูงขึ้นไป
เรื่อยๆ จากความต้องการหลายสิ่งหลายอย่างนี้เอง ท าให้เกิดความพยายามกระท าด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง ด้วย
สื่อหรือเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้บรรลุความ พอใจหรือเพ่ือให้ได้รับผลการด าเนินการนั้นตามที่ได้
แสดงความพยายามนั่นเองเรียกว่า ความคาดหวัง และความพึงพอใจสิ่งต่างๆ ความคาดหวังอาจจะเป็นไปใน
ทิศทางบวกหรือลบก็ได้ 
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ภาพที่ 3 ทฤษฎีความคาดหวัง ที่มา : บุญเติม พันรอบ  
(อ้างในปาริชาต หัตถะเสน,2549:19) 

 
  สมยส นาวีการ (2538:376) ได้อธิบายทฤษฎีความคาดหวังของวรูม ไว้ว่าทฤษฏีความ  คาดหวัง 
เริ่มต้นโดยวรูม โดยพิจารณาข้อปัญหาที่ส าคัญคือ  
   1. ความคาดหวังที่เกิดจาก ความพยายามกับผลการปฏิบัติงานภายในความคาดหวังนี้  จะ
ประเมินความน่าจะเป็นที่ความพยายามจะน าไปสู่ระดับผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ การประเมิน จะรวมทั้ง
ความสามารถของเราเอง และการพิจารณาความพอเพียงของปัจจัยทางสภาพแวดล้อม  
   2. ความคาดหวังที่เกิดผลการปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ ภายใต้ความคาดหวังแบบนี้ จะประเมิน
ความน่าจะเป็นที่ว่าการปฏิบัติงานที่บรรลุผลส าเร็จจะน าไปสู่ผลลัพธ์บางอย่างผลลัพธ์ที่ ส าคัญเพ่ือพิจารณา
รางวัลที่สามารถเป็นไปได้ และต้องพิจารณาความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ทางลบที่อาจจะเป็นไปได้  
   3. คุณค่าของผลลัพธ์ บุคคลจะประเมินคุณค่าของผลลัพธ์หรือรางวัลที่แตกต่างกัน ถ้ารางวัล
ที่มีอยู่มีคุณค่าต่อบุคคล สถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ผลลัพธ์หรือรางวัลอาจจะมีได้ 2 ประเภท คือ รางวัล
ภายนอก ถือเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น โบนัส การเลื่อน ต าแหน่ง ประเภทที่สองคือรางวัล
ภายใน รางวัลที่เกิดจากประสบการณ์ภายในตัวของบุคคลที่เกี่ยว พันธ์กับความส าเร็จของงาน ความรู้สึกท้า
ทาย  
   4. การรวมองค์ประกอบเข้าด้วยกัน ทฤษฎีความคาดหวังนั้นอธิบายว่า บุคคลจะทุ่มเท ความ
พยายามให้กับการปฏิบัติงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ความคาดหวัง ความ
พยายาม ผลการปฏิบัติงาน บุคคลจะใช้ดุลพินิจกับองค์ประกอบแต่ละอย่างภายใต้ สถานการณ์ที่ก าหนด และ

ความพึงพอใจ x ความคาดหวัง 

แรงจูงใจ 

กิจกรรม 

ผลที่ได้รับหรือเป้าหมายที่คาดหวัง 

ความพึงพอใจ 
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รวมองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันบนพ้ืนฐานของสูตรโดยทั่วไปของ ทฤษฎีความคาดหวัง คือ (E -P) * (P - 
O) * ( Valence of Outcome) = แรงจูงใจ  

สรุปว่า ทฤษฎีความคาดหวังคือ การจูงใจที่เกิดจากบุคคลที่มีความต้องการหลายอย่าง  และเชื่อว่าถ้า
ด าเนินการวิธีนี้จะได้รับผลตอบแทน เช่น เมื่อเชื่อแล้วก็ตัดสินใจท าส่วนผลที่ได้รับ นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่ง
อาจจะท าให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ แต่มีแรงจูงใจให้ท างานตาม ความเชื่อว่าจะเป็นอย่างที่คาดหวัง  

  
  1.6 ปัจจัยในการก าหนดความคาดหวัง  
  วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2539 : 21) ได้กล่าวไว้ว่า ความคาดหวังของลูกค้าเกิดขึ้นจาก  ปัจจัย 7 
ประการ ดังนี้  
   1. ชื่อเสียง ภาพพจน์ขององค์กร รวมทั้งค าร่ าลือต่างๆ  
   2. ตัวของพนักงานผู้ให้บริการ เช่น การแต่งตัว รูปร่าง  
   3. ตัวสินค้าหรือบริการ เช่น ประเทศท่ีผลิต  
   4. ราคาของบริการนั้น  
   5. สภาพแวดล้อมในขณะนั้น  

6. มาตรฐานคุณภาพของลูกค้าเอง  
   7. คู่แข่งสถานบริการนั้น  
  โดยในบางครั้งในความคาดหวังของลูกค้ายังรวมถึงการรับรู้ของลูกค้าด้วย โดยสามารถ ที่จะอธิบายถึง
ความแตกต่างได้ว่าข้อมูลที่ลูกค้าได้รับ ผนวกกับสถานการณ์แวดล้อมในเวลานั้นท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ว่า
ผู้ให้บริการต้องสามารถให้บริการได้อย่างดี จึงท าให้ลูกค้าเกิดความ คาดหวังสูงหรือเกินความปกติจากความ
เป็นจริง เมื่อได้รับบริการมาตรฐานปกติก็อาจไม่พอใจได้  

พัชรี มหาลาภ (2538 : 14) กล่าวว่า ปัจจัยในการก าหนดความคาดหวังมี 3 ประการ ได้แก่ ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล ความคาดหวังและการแสดงออกจึง แตกต่างกัน เพราะความคิดความ
ต้องการของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน  

  1. ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้นๆ กล่าวได้ว่า  ถ้า
บุคคลเคยประสบความส าเร็จในการท างานนั้นมาก่อน ก็จะท าให้มีการก าหนดระดับความ คาดหวังในการ
ท างานในคราวต่อไปให้สูงขึ้นและใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามจะก าหนดความ
คาดหวังลงมาก็เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกล้มเหลวจากระดับความ คาดหวังที่ตั้งไว้สูงกว่าความสามารถจริง 
   2. ขึ้นอยู่กับการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและ 
คาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยสิ่งนั้นๆ อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้จะเป็น การประเมินค่า
โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคล ซึ่งการประเมินค่าของแต่ ละบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ชนิดเดียวกันก็อาจแตกต่างกันได้โดยขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ การให้คุณค่าแก่สิ่งนั้นๆ ของ
แต่ละบุคคล  
   สรุป ปัจจัยในการก าหนดความคาดหวัง มีลักษณะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความ แตกต่าง
ของแต่ละบุคคล ตลอดจนสินค้าและบริการ  
 

1.7 ผลของความคาดหวัง 
สุรางค์ จันทร์เอม ( 2529 : 57) กล่าวว่า ความคาดหวังของบุคคลแต่ละคนมีอยู่ใน ระดับที่ไม่เท่ากัน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความทะเยอทะยานของบุคคลแต่ละคนด้วย บุคคลใดก็ตามที่ตั้ง  ความหวังไว้แล้วประสบ
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ความส าเร็จตามท่ีคาดหวังเอาไว้ เช่น หวังว่าจะต้องศึกษาในระดับ ปริญญาให้ได้ ถ้าหากเขาสมหวัง เขาก็จะตั้ง
ความหวังใหม่ให้สูงขึ้นไปอีก ในทางตรงกันข้ามผู้ ที่ตั้งความหวังไว้สูงแต่เกิดอุปสรรคต่างๆ ไม่อาจน าไปสู่
ความหวังที่ตั้งไว้ได้ก็อาจจะท าให้เกิด ความท้อแท้หรือต้องเปลี่ยนความหวังใหม่แทน  

สรุป ผลของความคาดหวังหากสมหวังก็จะตั้งความหวังสูงขึ้นไปอีกตรงข้ามหากไม่ สมหวังก็จะเกิด
ความท้อแท้หรือเปลี่ยนความหวังใหม่  

 
1.8 สภาพที่ส่งเสริมให้ความคาดหวังประสบผลส าเร็จ  
สุรางค์ จันทร์เอม (2529 : 57 - 58) กล่าวว่าสภาพที่จะส่งเสริมให้ความคาดหวัง ประสบความส าเร็จ

ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ที่ส าคัญที่สุดคือ ได้แก่ ระดับความ ต้องการของบุคคลและประโยชน์ที่
จะได้รับเมื่อความคาดหวังส าเร็จ หากบุคคลใดที่มีระดับความ ต้องการสูงมากที่จะท ากิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งให้ส าเร็จลงไป เช่น ต้องการจะเรียนในระดับ มหาวิทยาลัยให้จงได้ ระดับความต้องการจะช่วยส่งเสริมให้
ความคาดหวังมีอิทธิพลมากข้ึน และ ถ้าบุคคลใดเห็นประโยชน์หรือคุณค่าท่ีจะได้รับจากความคาดหวังว่ามีมาก 
เช่น ได้ศึกษาระดับ มหาวิทยาลัยแล้วจะมีเกียรติ ได้ท างานที่มีเงินเดือนสูง ดังนี้ก็จะเป็นสิ่งผลักดันให้ความ
คาดหวัง ของเขามีอิทธิพลสูงไปด้วย  

สรุปว่า ความคาดหวังมีผลต่อการปฏิบัติตัวของบุคคลและขึ้นอยู่กับระดับในการ คาดหวังด้วย เพ่ือ
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตามมา 
 
  2) ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการบริการ  

2.1 ความหมายของการบริการ  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต (2542:607) ให้ความหมายของการบริการว่า หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ 

การให้ความสะดวกต่าง ๆ  
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ( 2539:6-8) ให้ความหมายของการบริการ คือ พฤติกรรม  กิจกรรม การ

กระท าที่บุคคลหนึ่งท าให้หรือส่งมอบอีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจ ในการส่งมอบอันนั้น  
  สรุป การบริการหมายถึง การปฏิบัติของผู้ให้บริการต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับความ สะดวกต่าง ๆในการ
ใช้บริการ  
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการบริการ  
ธีระเดช ริ้วมงคล (2534:151) กล่าวว่าการบริการ เป็นอะไรก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งอ านวยความ สะดวกให้แก่ผู้

มาใช้กิจกรรมประเภทนั้นๆเป็นการให้ความสะดวกสบายให้ความพึงพอใจกับคนซึ่ง  อยู่ในลักษณะของ
ผู้ใช้บริการที่มีความต้องการ จะใช้บริการนั้นๆ 
 กุลธน ธนาพงศ์ธร (2528:12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักการให้บริการ ดังนี้  
   1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือเป็นประโยชน์ บริการที่
องค์การจัดให้ตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด  
   2. หลักความสม่ าเสมอ คือ การให้บริการนั้นๆต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และ สม่ าเสมอ
มิใช่ท าๆหยุดๆตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน  
   3. หลักความเสมอภาค บริการที่ดีนั้นต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคน อย่างเสมอภาคและ เท่า
เทียมกันไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด  
   4. การมีความรับผิดชอบ โดยใช้สูตร 5 ส. ดังนี้  
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   สะสาง หมายถึง การแยกแยะและขจัดของหรือสิ่งที่ไม่จ าเป็นต่างๆในการท างาน ออกไป   
   สะดวก หมายถึง การจัดวางสิ่งของต่างๆในที่ท างานและที่บริการให้เป็นระเบียบเพ่ือ ความ
สะดวกและปลอดภัย  
   สะอาด หมายถึง การท าความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถู เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ 
บริการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาดตา สบายใจอยู่เสมอ ความสะอาดรวมถึง การมีแสงสว่าง  หลอดไฟฟ้า
พอเพียง ท่อระบายน้ า ห้องน้ า สะอาดและอยู่ในสภาพที่ดี  
   สุขลักษณะ หมายถึง การรักษามาตรฐานที่ดีของความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน  สถานที่
ท างานให้อยู่ในสภาพสะอาดตา ถูกสุขลักษณะและรักษาให้ดีตลอดไปมีการตกแต่งสถานที่  เพ่ือให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่สดชื่นแก่ผู้ใช้บริการ  
   สร้างนิสัย หมายถึง การให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  และมีทัศนคติที่ดีใน เรื่อง
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ท างาน หัวหน้าแผนกในหน่วยงานสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ท างาน  
  5. ความสามารถรอบรู้ ผู้ให้บริการที่ดี จะต้องมีความสามารถรอบรู้ต่างๆ เพราะความรู้  ท าให้เกิด
ทัศนคติที่ดีท าให้เกิดความเชื่อม่ันในการท างานติดตามมา  
  6. การมีความเชื่อถือ การที่ผู้มีหน้าที่ในการบริการจะมีความน่าเชื่อถือได้นั้นคุณสมบัติ  ของแต่ละคน
เป็นสิ่งส าคัญในการท าหน้าที่บริการซึ่งคุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการดังนี้  
   6.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาดเหมาะสม ตามแบบท่ีหน่วยงานของตนก าหนด  
   6.2 เป็นผู้ที่ชอบคน เข้าใจคน และชอบบริการผู้อื่น  
   6.3 มีชีวิตชีวา มีอากัปกิริยาและวาจาอ่อนน้อม  
   6.4 มีไหวพริบซึ่งต้องประกอบด้วยการมีความรู้ในงาน และความรู้รอบตัวด 
   6.5 ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา คือ ต้องรัก
งาน ต้องพากเพียร ต้องตั้งใจ ต้องพัฒนางาน และปรับปรุงอยู่เสมอ  
   6.6 ฝึกเป็นคนรู้จักคุณค่าของเวลา ตรงต่อเวลา รักษาเวลา  
   6.7 ยิ้มและแสดงท่าทางสนใจเสมอ  
   6.8 แสดงความกระตือรือร้นและแสดงความมีน้ าใจออกมา  

6.9 เตรียมตนเองให้พร้อมเสมอ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะท าหน้าที่ให้บริการ  
   6.10 มีความจ าดีรู้ข้อมูลในงานและข่าวสารทั่วไปดี  
  7. ความน่าไว้วางใจ นอกจากท าให้คนอ่ืนเชื่อถือหรือเชื่อมั่นแล้ว ผู้ที่ท าหน้าที่บริการ ควรต้องท าให้
เป็นคนที่น่าไว้วางใจอีกด้วยโดยใช้สูตร 4 ย. ดังนี้  
   7.1 เยี่ยมเยียน หมายถึง สอบถามหรือมีความห่วงใยทั้งทางจดหมายหรือโทรศัพท์  
   7.2 ยืดหยุ่น หมายถึง มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ ไม่ถือกฎกติกาเคร่งครัด  จนเกินไป 
ทั้งนี้ให้อยู่ในความเหมาะสม  
   7.3 ยิ้มแย้ม หมายถึง ยิ้มแย้มแจ่มใส ประทบใจตลอดกาล   
   7.4 ยืนหยัด หมายถึง ยืนหยัดที่จะท าหน้าที่ในการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีตลอดไป  
  8. การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี การมีสุขภาพกายดีก็จะท าให้สุขภาพจิตดีด้วยใน ขณะเดียวกัน
การมีสุขภาพจิตดีได้จะต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดีด้วย  
  สุธี พนาวร ( 2533:201-205 อ้างถึงใน ไพโรจน์ ฉัตรศิริมงคล และคณะ, 2540:51) กล่าวถึงคุณภาพ
ของบริการว่า เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จึงอาจชี้ชัดลงไปว่าสิ่งไหนคุณภาพไม่ดีการบริการที่ไม่ดีออกไปท า ให้ลูกค้า
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ไม่พอใจและตัดสินใจไม่มาใช้บริการอีก บริการไม่อาจตรวจสอบ  คุณภาพก่อนได้ ปัญหาการควบคุมคุณภาพ
ของการบริการนั้น เป็นสิ่งส าคัญมาก อาจสรุปได้ว่า คุณภาพของการบริการก าหนดด้วยส่วนประกอบ 2 
ประกอบ คือ  
   1. สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ คือ เมื่อลูกค้ามาใช้บริการคาดหวังว่าจะได้รับบริการขนาดใด  
   2. ผลการประเมิน คือ สิ่งที่ลูกค้าประเมินออกมาเมื่อได้ใช้บริการนั้นแล้ว พูดอีกในนัย หนึ่งก็
คือ หากผลการประเมินสูงกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้จะเกิดความรู้สึกว่า “ดีกว่าที่เขาว่ากันเสียอีก” และลูกค้าจะ
กลับมาใช้บริการอีก หากผลการประเมินต่ ากว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ก่อน ลูกค้าคิดว่า “อะไรกันนี่ไม่มีอีกแล้ว”และ 
จะเสียลูกค้าไป หากผลการประเมินไม่มีอะไรแตกต่างจากสิ่งที่คาดหวังไว้แล้ว ลูกค้าจะรู้สึกว่าเป็น บริการ
ธรรมดาๆไม่เกิดความประทับใจ 
  ปรัชญา เวสารัชช์ ( 2521 อ้างถึงใน จิรวิทย์ เดชจรัสศรี, 2538:50) จ าแนกองค์ประกอบ หรือสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมระหว่างการติดต่อของผู้ให้บริการและผู้รับบริการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
องค์ประกอบที่เกิดจากตัวเจ้าหน้าที่องค์กรเอง องค์ประกอบด้านผู้รับบริการและ องค์ประกอบที่เกิดจากสภาพ
การติดต่อ ซึ่งองค์ประกอบ ที่เกิดจากสภาพการติดต่อที่ออกมาย่อมมี ผลออกมาในรูปของความพึงพอใจหรือ
การกระท าซึ่งจะส่งผลย้อนไปหาเจ้าหน้าที่องค์กร  
  ปฐม มณีโรจน์ (2522 อ้างถึงใน เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์, 2536:8-9) กล่าวถึงการบริการ ในฐานะที่
เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าเพ่ือตอบสนองความต้องการเพ่ือให้เกิด ความพอใจ จาก
ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณาระบบการ ให้บริการว่าประกอบ  ไปด้วย 2 ฝ่าย คือ ผู้
ให้บริการ และผู้รับบริการ โดยฝ่ายแรกถือเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการเพ่ือฝ่าย หลังเกิดความพึงพอใจ  
  เว็บเบอร์ ( 1966 อ้างถึงใน จิรวิทย์ เดชจรัสศรี, 2538:50 ) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการ ให้บริการว่า การ
จะให้การรับบริการมีประสิทธิภาพ และประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด คือ การจะให้การรับบริการที่ไม่
ค านึงถึงตัวบุคคล หรือเป็นการให้ที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีความชอบพอ สนใจเป็นพิเศษ ทุกคนได้รับการปฏิบัติ
เท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์เมื่ออยู่ในสภาพที่เหมือนกัน  
  เวอร์มา ( 1986:50 อ้างถึงใน ไพโรจน์ ฉัตรศิริมงคล และคณะ, 2540:45 ) กล่าวว่าการ ให้บริการที่ดี 
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเข้าถึงบริการและ เพนชาลสกี่ และ โทมาส (1961) ได้เสนอ แนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึง
บริการ ดังนี้  
   1. ความเพียงพอของการบริการที่มีอยู่ คือ ความเพียงพอระหว่างบริการที่มีอยู่กับความ 
ต้องการขอรับบริการ  
   2. การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวกโดยค านึงถึงลักษณะที่ตั้งการเดินทาง  
   3. ความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งที่มาได้แก่ แหล่งบริการที่ ผู้รับบริการ
ยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอ านวยความสะดวก  
   4. ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ  
   5. การยอมรับคุณภาพของการบริการซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผู้  ให้บริการ
ด้วย  
  แวงช์( 1986 อ้างอิงใน จิรวิทย์ เดชจรัสศรี , 2538:46 ) ได้พิจารณาการให้บริการว่าเป็นการ
เคลื่อนย้ายการบริการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามที่ต้องการด้วยเหตุนี้ท าให้ มองการบริการ
ว่ามี 4 ปัจจัย ที่ส าคัญ คือ  

1. ตัวบริการ  
   2. แหล่งหรือสถานที่ให้บริการ 
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  3. ช่องทางในการให้บริการ  
   4. ผู้รับบริการ  
  จากปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวให้ความหมายของระบบการให้บริการว่าเป็นระบบที่มีการ เคลื่อนย้ายการ
บริการอย่างคล่องตัวผ่านช่องทางที่เหมาะสมจากแหล่งให้บริการที่มีคุณภาพไปยัง ผู้รับบริการตรงตามเวลาที่
ก าหนดไว้ ซึ่งจากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การให้บริการนั้น จะต้องมีการเคลื่อนย้ายตัวผู้บริการจากผู้
ให้บริการไปยังผู้รับบริการผ่านช่องทาง และต้องตรงเวลาที่ ก าหนด 
 
  3) ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับทรพยากรการบริหาร  
  3.1 ความหมายของทรัพยากรการบริหาร  
  การบริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “Administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ 
(Assist) หรืออ านวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียง กับค าว่า “Minister” 
ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความ  หมายดั้งเดิมของค าว่า 
Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่างๆ ส่วนค าว่า การจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคเอกชน
หรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหา  ก าไร (Profits) หรือก าไรสูงสุด (Maximum 
Profits) ส าหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือ เป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (By Product) 
เมื่อเป็นเช่นนี้จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการสาธารณะ
ทั้งหลาย (Public Services) แก่ประชาชนการบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่าการบริหารจัดการ 
(Management Administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การน าแนวคิดผู้บริหารสูงสุด (Chief 
Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการการบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว การลด
พิธี การที่ไม่จ าเป็น การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน นอกเหนือจาก
การที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐ  เช่น ให้สัมปทาน
โทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดีภาคธุรกิจก็ได้ท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนไดเช
นกัน เชน จัดโครงการคืนก าไรใหสังคมดวยการลดราคาสินคา ขายสินคาราคาถูกหรือการบริจาคเงินชวยเหลือ
สังคมเปนตน  
  นอกจากนี้ทรัพยากรการบริหาร จะมีการใชค าวาการบริหารและการบริหารจัดการ รวมทั้งค าอ่ืนๆ 
อาทิ การบริหารการพัฒนา การจัดการและการพัฒนา (Development) การบริหาร การบริการ (Service 
Administration) การบริหารจิตส านึกหรือการบริหารความรูผิดรูชอบ (Consciousness Administration) 
การบริหารคุณธรรม (Morality Administration) และการบริหาร การเมือง (Politics Administration) ที่เป
นค าในอนาคตที่อาจถูกน ามาใชได ค าเหลานี้ลวนมีความ หมายใกลเคียงกัน การใชยอมขึ้นอยูกับผูมีอ านาจ
ในแตละยุคสมัยจะน าค าใดมาใช โดยอาจมีจุดเนน ใหเห็นความความแตกตางกันไปบางอยางไรก็ตาม ทุกค าที่
กลาวมานี้เฉพาะในภาครัฐลวนแต หมายถึง (1) การด าเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง (Guideline) วิธีการ 
(Method) หรือมรรควิธี (Means) (2) ที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐน ามาใชในการบริหารราชการ
หรือปฏิบัติงาน (3) ตามวัตถุประสงคที่ก าหนดไว 4) เพ่ือน าไปสูจุดหมายปลายทาง (End หรือ Goal) หรือ
การ เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการบริหารราชการหรือเปลี่ยนแปลงเปนไปใน ทิศทางที่
ดีขึ้น (สมชาย หิรัญกตติ, 2542: 16)  
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  3.2 องคประกอบของทรัพยากรการบริหาร  
  การบริหารราชการหรือการบริหารธุรกิจจ าเปนตองอาศัยปจจัยส าคัญหรือที่เรียกวา ทรัพยากรการ
บริหาร ในการด าเนินการภารกิจขององคกรใหส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีนักวิชาการและผูที่สนใจใหการศึกษาที่หลากหลายไดแบง องคประกอบของทรัพยากรการบริหารที่คลาย
คลึงกัน ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้  
   1. ทรัพยากรการบริหาร 4 ประการ หรือ 4 M’s ซึ่ง สมาน รังสิโยกฤษณและสุธี สุทธิสม
บูรณ 2540: 2) สุกัญญา มีก าลัง (2553: 37) ทองหลอ เดชไทย (2545 อางถึงในอาคม ปญญาแกว, 2554: 
53) ไดระบุองคประกอบของทรัพยากรการบริหารที่ เปนพ้ืนฐานส าคัญ 4 ประการ ไดแก คน (Man) 
งบประมาณหรือเงิน (Money) วัสดุอุปกรณ Material) และการจัดการ (Management) ส าหรับแนวคิดที่ได
เพ่ิมอีกองคประกอบหนึ่งนั้นคือ ขอมูลขาวสารขององคกร (Information) เปนทัศนะของ Robbins and 
Coulter (1999: 12) และ นิรมล กิติกุล (2549 อางถึงใน สุวรรณโชค เหลาเขตวิทย, 2554: 8) นอกจากนี้ ได
มีผูศึกษาทานอ่ืนที่ใหแนวคิดแตกตางเพียง เล็กนอยในเรื่องขององคประกอบทรัพยากรการบริหารที่
นอกเหนือจากแนวคิดแบบ 4 M’s ดัง Griffin (1996: 6) กลาววา ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) 
ทรัพยากรการเงิน (Financial Resources) ทรัพยากรกายภาพ (Physical Resources) ทรัพยากรสารสนเทศ 
(Information Resources) ซึ่งทรัพยากรการบริหารเหลานี้ตองน าไปใชในกระบวนการบริหารสวน เนตร
พัณณา ยาวิราช (2553: 2) ไดระบุทรัพยากรการบริหารประกอบดวย บุคลากร (Human) เงิน (Momentary) 
วัตถุดิบ (Raw Material) และเงินทุน งบประมาณท่ีใชในการท างาน (Capital)  
   2. ทรัพยากรการบริหาร 5 ประการหรือ 5M’s โดย สุรพันธ ฉันทแดนสุวรรณ (2550: 9) ได
ระบุวาประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้ คือ  
    1) คน (Man) เปนทรัพยากรบุคคลที่เปนหัวใจขององคกร ซึ่งมีผลตอความส าเร็จใน 
การจัดการเพราะคนมีชีวิตจิตใจ มีอารมณ ความรูสึก ดังนั้น การบริหารจึงใหความส าคัญกับคนมาก ที่สุด  
    2) เงิน (Money) เปนปจจัยส าคัญ ที่จะชวยสนับสนุนใหกิจกรรมขององคการ 
ด าเนินการตอไป  
    3) วัสดุ (Materials) วัสดุหรือวัตถุดิบซึ่งเปนปจจัยที่ส าคัญไมแพปจจัยอ่ืน จ าเปนต
อง มีคุณภาพและมีตนทุนที่ต่ํา เพราะมีผลกระทบตอตนทุนการผลิต  
    4) เครื่องจักร (Machine) เครื่องจักรอุปกรณ ที่มีศักยภาพที่ดีอันจะกอใหเกิดประโย
ชน สูงสุดตอการผลิตเชนกัน  
    5) วิธีการบริหาร หรือวิธีการปฏิบัติ (Management or Method) การจัดการหรือ
การ บริหารในองคกรธุรกิจ ประกอบดวยระบบการผลิต หรือระบบการใหบริการตางๆ หากมีระบบที่ ชัดเจน
ตลอดจนมีระเบียบขั้นตอน วิธีการตางๆ ในการท างาน ยอมสงผลใหองคกรประสบ ความส าเร็จไดดวยดี  
    3. ทรัพยากรการบริหาร 6 ประการหรือ 6 M’s การบริหารทั่วไปไมวาจะเปนองคกร ขนาด
ใหญหรือเล็ก เมื่อวิวัฒนาการทางวิชาการบริหารมีมากขึ้น ทรัพยากรการบริหารก็ยอมพัฒนา ออกไป จากการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและการเมือง แตทวาการบริหาร ธุรกิจก็ไดมีการขยายปจจัย
การบริหาร จากเดิมประกอบดวยปจจัยพ้ืนฐาน 4 ประการเพ่ิมเติมมากขึ้น อีกเปน 2 ประการ รวมเปนองค
ประกอบ 6 ประการ สอดคลองกับแนวคิดของวิภาดา คุปตานนท (2551: 13) ที่กลาววา ทรัพยากรการบริหาร
ที่ส าคัญ 4 ดาน ไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ อุปกรณ Material) และความรูทางการจัดการ 
(Management) และที่มีเพ่ิมขึ้น ไดแก การตลาด (Marketing) เครื่องจักร (Machines) เปนตน เชนเดียวกับ
ความเห็นของศิริวรรณ เสริรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ, สุดา สุวรรณาภิรมณ, ชวลิต ประภวานนท และสมศักดิ์ วา
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นิชยาภรณ 2545: 18) สมาน รังสิโยกฤษณ และสุธี สุทธิสมบูรณ 2525: 2) รวมถึงมณี เหมทานนท (ม.ป.ป.: 
51-52) ไดใหค า อธิบายเพ่ิมเติมวา เครื่องจักรกลมีบทบาทอยางสูงตอการผลิตสินคาโดยการน าเทคโนโลยีใหม
ๆที่ กาวหนามาใช ท าใหมาตรฐานในการจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สวนตลาดก็มีสวนส าคัญอยางยิ่ง ตอการ
จ าหนายสินคาและการบริหาร เพราะตลาดเปนเปาหมายสูงสุดของสินคาและการบริการซึ่งหมายถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและความอยูรอดของธุรกิจนั้น การจัดการทางธุรกิจจึงมีการแขงขันกัน อยางมากของตลาดสินค
าและบริการองคประกอบ 6 ประการ ประกอบ (1) Man มีความสามารถ (2) Money ที่มีเพียงพอ (3) 
Material มีเพียงพอ (และครบถวน) (4) Management มีหลักการบริหารมี การบริหารที่ดี (5) Machine 
เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยและ (6) Methods วิธี ปฏิบัติที่มีประสิทธิผล  
    4. ทรัพยากรการบริหาร 7 ประการหรือ 7M’s เนื่องจากปจจุบันการพัฒนาของวิทยาการ 
ใหมๆ ถูกน ามาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการท างานและการผลิต ทรัพยากรการบริหารจึง เพ่ิมขึ้นอีก 
3 ประการ รวมเปน 7 ประการ ความจ าเปนตองใชทรัพยากรการบริหารตางกันมากนอย เพียงใดแลวแต
นโยบาย ความเหมาะสมและความสามารถของแตละองคกร ซึ่งมีความส าคัญอยาง ยิ่งตอการบริหารงาน
สมัยใหม จากการรวบรวมแนวความคิด พบวา วีระนารถ มานะกิจ และพรรณี ประเสริฐวงษ 2519: 18) ได
กลาวถึงหลัก 7 M’s ไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) วิธีการบริหาร (Management 
or Method) ตลาด (Market) และเครื่องจักร (Machines) และขวัญ (Morale) อันหมายถึงขวัญของคนงาน 
ตรงกันกับแนวคิดของ ปยธิดา ตรีเดช และ ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช (2540 อางถึงใน สุกัญญา มีก าลัง, 2553: 36) 
และมนัส บุญวงศ 2545 อางถึงใน สุวรรณโชค เหลาเขตวิทย, 2554: 7-8) นอกจากที่ระบุขางตน ยังมีผูให
ความเห็นแตกตางไปอีก 2 แนวทาง นั้นคือ แนวทางแรก ตะวัน สาดแสง (2548: 20) มีความเห็นวา ปจจุบัน
องคประกอบ 4 ประการ ไมเปนการเพียงพอ หรือ 4 เอ็ม (4M) ไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ 
(Material) และการจัดการ (Management) อาจตองเพ่ิม เอ็มเครื่องจักร (Machine) เอ็มสื่อสาร (Media) 
และเอ็มกรรมวิธี (Method) เขาไปอีก แตอยางไรก็ตาม คนยังเปนองคประกอบส าคัญมา กอนองคประกอบ
อ่ืนดวยเหตุผลงายๆ คือ ถาคนในองคกรมีคุณภาพเปยมดวยความรูความสามารถ การจัดการองคประกอบอื่นก็
จะมีคุณภาพตามไปดวย ตรงกันขามหากคนไมมีคุณภาพและ ความสามารถก็จะฉุดใหองคประกอบอื่นของการ
บริหารตกต่ าและมีปญหาตามมา สวนแนวทางที่ สองเกี่ยวกับทรัพยากรการบริหาร 7 ประการวาประกอบดวย 
คน เงิน วัสดุสิ่งของ อ านาจหนาที่ (Authority) เวลา (Time) ความตั้งใจในการท างาน (Will) และสิ่งอ านวย
ความสะดวกตางๆ (Facilities) (ช าเลือง พุฒพรหม, 2545: 25 อางถึงใน อนุราช เทศทอง 2555: 15)โดยย้ าให
เห็นถึง ความส าคัญและความจ าเปนของอ านาจหนาที่ และเวลาในการบริหารไววา ในการบริหารงานนั้น ไมว่า
จะเปนการบริหารราชการหรือการบริหารธุรกิจ ถาปราศจากเสียซึ่งอ านาจหนาที่งานก็จะไมสามารถด าเนินไป
ไดดวยดี ในท านองเดียวกัน หากมิไดก าหนดเวลาไวใหเหมาะสมเพียงพอกับ ลักษณะและประเภทของงานนั้นๆ 
งานก็จะไมสามารถเกิดสัมฤทธิ์ผลดวยดีอยางมีคุณคา (สมาน รังสิโยกฤษณและสุธี สุทธิสมบูรณ, 2525: 2) แม
ความเห็นจะคลายคลึงกันบางประการแต่ขอยกตัวอยางค าอธิบายของวิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 26-27) ที่
กลาวไวคอนขางชัดเจนเกี่ยวกับ ทรัพยากรการบริหาร 7 M’s ดังนี้  
     1) คน (Man) ตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและปฏิบัติภารกิจใหกับองคกรได
มากที่สุด  
     2) เงิน (Money) เงินทุนที่ใชในการจัดหาทรัพยากร หรือสนับสนุนการใชทรัพยากร 
ตองมีอยางเพียงพอและก่อใหเกิดสภาพคลองในการบริหารงานตลอดเวลา  
    3) วัสดุ-อุปกรณ Material) หมายถึงอุปกรณเครื่องใชในการปฏิบัติงานทั่วๆไป  
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    4) การจัดการ (Management) ตองมีหลักและวิธีการปฏิบัติงานที่ดีทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพแวดลอมที่เปนอย ู 
    5) เครื่องจักร (Machine) ตองมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สูง  
    6) วิธีปฏิบัติ (Method) เปนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบตางๆ ที่ท าใหงาน 
ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน  
    7) ขวัญและก าลังใจ (Moral) คือหาวิธีการสรางขวัญก าลังใจใหผูใตบังคับบัญชา 
รว่มมือปฏิบัติงานเกิดความอบอุนในการปฏิบัติงานและอยูในองคกรตลอดไป  
   5. ทรัพยากรการบริหาร 8 ประการหรือ 8 M’s ไดมีผูใหความเห็นแตกตางกันเพียง เล็กนอย 
โดยวิเชียร วิทยาอุดม (2550: 2) ใหความเห็นวา ทรัพยากรการบริหาร 8 ประการ ไดแก คน (Man) เงิน 
(Money) วัสดุสิ่งของ (Material) การบริหาร (Management) เครื่องจักร (Machine) วิธีการ (Method) 
ตลาด (Market) และขวัญและก าลังใจ (Morale) ขณะที่ สมคิด บางโม (2552: 63) ไดใหอธิบายวา ในปจจุ
บันปจจัยของการจัดการยุคใหมมีกลาวไวถึง 8 ประการ หรือ 8 Mโดยเพ่ิม ปจจัย อีก 2 จาก 6 M คือ ปจจัย
ด้านวิธีการท างานและ ปจจัยดานเวลา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  
    1) คน (Man) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  
    2) เงิน (Money) ส าหรับเปนคาจางและคาใชจายในการด าเนินการ  
    3) วัสดุสิ่งของ (Material) ไดแก อุปกรณ เครื่องใช และอาคารสถานที ่ 

4) ความรูดานการจัดการ (Management) หมายถึงความรูเกี่ยวกับการจัดการ  
    5) ตลาด (Market) เปนที่ส าหรับจ าหนายสินคาและบริการ  
    6) เครื่องจักรกล (Machine) ใชส าหรับผลิตสินคาและบริการ  
    7) วิธีการท างาน (Method) หมายถึงวิธีหรือขั้นตอนในการท างาน  
    8) เวลา (Minute) หมายถึง เวลาในการด าเนินงาน  
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545: 75) อธิบายวา ปจจัยที่มีสวนส าคัญตอการบริหารการพัฒนา 
ควรมีอยางนอย 6 ประการประกอบดวย (1) คน (Man) (2) เงิน (Money) (3) วัสดุอุปกรณ Material) (4) 
การจัดการทั่วไป (Management) (5) ผูรับบริการหรือประชาชน (Market) และ (6) จริยธรรมของ บุคคล 
(Morality) ปจจัยทั้ง 6 ประการนี้ สงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารของหนวยงาน ตอมา ในหนังสือเรื่อง 
แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร ไดอธิบายไวอีกวา ทรัพยากรการบริหาร คือ ป
จจัยที่มีสวนส าคัญตอการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายที่ก าหนดไว ซึ่งผูบริหารจ าเปนตองน ามาใชเป
นเครื่องมือในการบริหารงานภายในองคกรโดยใช 11 M ดังม ีตอไปนี้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2548: 18)  
    1. การบริหารทรัพยากรมนุษย Man) หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวของกับบุคลากร
ของหนวยงาน เชน การวางแผนก าลังคน การแสวงหาบุคลากร การบรรจุแตงตั้ง การบ ารุงรักษาและจัด 
สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน  
    2. การบริหารงบประมาณ (Money) หมายถึง การจัดใหมีงบประมาณ การควบคุม
การ ตรวจสอบดานการเงิน การพัฒนาระบบบัญชี การเสนอความตองการ การจัดหางบประมาณ การใชจ่าย
งบประมาณ ตลอดจนการบันทึกและรายงานการใชจายงบประมาณ  
    3. การบริหารงานทั่วไป (Management) หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหาร กระบวนการปฏิบัติขององคกร คือ การวางแผนงาน การจัดองคกร การจัดการทรัพยากรบุคคล การ 
ประสานงานภายในองคกร การรายงาน และการประเมินภายในหนวยงาน  
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    4. การบริหารวัสดุอุปกรณ Material) หมายถึง การประมาณการและเสนอความ
ต้องการ จัดหาวัสดุอุปกรณ การเก็บรักษา การแจกจายและการใชวัสดุอุปกรณ และการจ าหนายจากบัญชี  
    5. การบริหารคุณธรรม (Morality) หมายถึง การน าหลักธรรมในการบริหาร การมี 
จิตส านึกดีงามในการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน การวางตนที่เหมาะสม  
    6. การใหบริการประชาชน (Market) หมายถึง ใหประชาชนมาเลือกรับบริการ การ 
จัดการตอนรับในการใหบริการ การบริการที่ประทับใจ และการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  
    7. การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร (Message) หมายถึง การก าหนดความ
ต้องการ ขอมูลขาวสารที่จ าเปน การรวบรวมขาวสารการด าเนินกรรมวิธีตอขาวสารที่ไดมาดวยการประเมินค่า
และตีความ การกระจายการใชขาวสารใหทันสมัยและทันเวลาที่ตองการใช  
    8. วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) หมายถึง การเตรียมข้อมูล
และการวางแผนงานอยางเปนระบบดวยวิธีการที่ทันสมัย  
    9. การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) หมายถึง มีแผนการ
ใช เวลาอยางรัดกุมและชัดเจน การก ากับเวลาที่ทันสมัยในการติดตามแผนงานที่ไดวางไว  
    10. การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) หมายถึง ความสัมพันธ 
ระหวางหนวยงานกับบุคลากร ความสัมพันธระหวางหนวยงานตอหนวยงาน และความสัมพันธ์ระหวางหนวย
งานตอประชาชน เชน ประสานดานนโยบายและวัตถุประสงค ประสานเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน ประสาน
การเงินและวัสดุอุปกรณ และประสานความขัดแย้งของบุคลากร เปนตน  
    11. การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) หมายถึง มี
ระบบการ ติดตามงานระหวางปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลที่เปนจริงและทันสมัยประกอบตัวชี้วัดที่ 
ชัดเจนใหผลเที่ยงตรง 
 
 สรุปไดวา ทรัพยากรการบริหารเปนปจจัยส าคัญที่ผูบริหารใชบริหารจัดการท าให องคกรบรรลุเปา
หมายหรือที่เรียกวา 11 M จากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการที่ไดน าเสนอ ขางตน ที่ใหความหมายไว
หลากหลายแตกตางกัน ในขณะที่ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2552: 21-29) ไดใหความหมายของทรัพยากรการ
บริหารหรือปจจัยที่มีสวนส าคัญตอการบริหารจัดการที่ ครอบคลุม 11 ดาน หรืออีกนัยหนึ่งทรัพยากรการ
บริหารเปนการน าพาและชี้แนวทางโดยกลุม บุคคลขององคกรด าเนินกิจกรรมใหเปนไปตามเปาหมายที่ก าหนด 
ซึ่งทรัพยากรการบริหารเปน กระบวนการ ที่ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ที่มีความเก่ียวของสัมพันธกัน เกี่ยวกับ
นักบริหารทุก ระดับและทุกองคกรที่จะตองด าเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรโดยไมไดจ ากัดอยูแคค า 
เรียกที่ตองระบุชัดโดยการพิจารณาที่ลักษณะของความสัมพันธดังกลาว  
  สาวดี รักษศิริ (2558) ไดกลาวไววา การประสานงาน หมายถึง การจัดใหคนในองคกร ท างานสัมพันธ
สอดคลองกันโดยจะตองตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย และ มาตรฐานการปฏิบัติของ
องคกรเปนหลัก ตองมีการจัดระเบียบ วิธีการท างานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันใน
การรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลองทั้งเวลา และกิจกรรมที่ตอง กระท าใหบรรลุวัตถุประสงค โดยไมท าใหเกิด
ความสับสน ขัดแยงหรือเลื่อมล้ํากันทั้งนี้ เพ่ือใหงาน ด าเนินไปอยางราบรื่น ท าใหไดมาซึ่งงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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วิธีด าเนินงานวิจัย  
  ในการส ารวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความคาดหวังของ ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีสาระส าคัญถึง
วิธีด าเนินการวิจัย อย่างเป็น ขั้นตอน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและจะน าไปวิเคราะห์ ด้วยวิธีทาง
สถิติต่อไป ดังนี้  

1. ประชากร และวิธีการสุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
1. ประชากร และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
    ศิษย์เก่า จ านวน 105 คน 

  บุคลากร จ านวน 236 คน 
  ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ จ านวน 110 คน  
การสุ่มตัวอย่าง  

  การสุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะเจาะจง โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แบบสอบถาม 
ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 ศิษย์เก่า โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 6 สวน 

   สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
   ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
   ส่วนที่ 3 : กิจกรรม/สิ่งที่ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยท า/ด าเนินการให้ศิษย์เก่า 
   สวนที่ 4 : สิ่งที่ท่านรู้สึกชอบ/ประทับใจมหาวิทยาลัย 
   ส่วนที่ 5 : สิ่งที่ท่านรู้สึกไม่พึงพอใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
   ส่วนที่ 6 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในภาพรวมเก่ียวกับค าถามเกี่ยวกับความ
คาดหวังและความต้องการของท่านต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  
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 กลุ่มท่ี 2 บุคลากร โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 4 สวน 
   สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  
   ส่วนที่ 2 : สภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
     ส่วนที่ 3 : ความคาดหวังและความต้องการของบุคลากรต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   สวนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในภาพรวมเก่ียวกับค าถามเกี่ยวกับความ
คาดหวังและความต้องการของท่านต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
     
 กลุ่ม 3 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 4 สวน 

   สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  
   ส่วนที่ 2 : สภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ต่อผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ 
   ส่วนที่ 3 : ความคาดหวังและความต้องการของผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือต่อการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   สวนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในภาพรวมเก่ียวกับค าถามเกี่ยวกับความ
คาดหวังและความต้องการของท่านต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
  โดยในแบบสอบถามทั้งสามแบบจะประกอบด้วย 
  ระดับความคิดเห็น  

5 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยมากที่สุด  
   4 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยมาก  
   3 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง    
   2 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยน้อย  
   1 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด  
   โดยมีช่องว่างให้ส าหรับแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ สิ่งที่ควรปรับปรุง เพ่ิมเติมในช่วง
ท้ายด้วย    
   ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผลโดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น 
ดังนี้(มัลลิกา บุนนาค 2537:29) 
 
  จากสูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด 
            จ านวนชั้น 
          =           5-1 
         5 
          =           0.8 
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  เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับความคาดหวัง ดังนี้  

4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจในระดับมาก  
2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจในระดับปานกลาง  
1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจในระดับน้อย  
1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ผู้วจิัยได้สร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้  
   1. ศึกษาทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความ
คาดหวังของ ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   2. สร้างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล สภาพ
ปัจจุบัน ความต้องการและความคาดหวังของ ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาตรวจสอบและให้ ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงเกี่ยวกับส านวนภาษาให้เข้าใจง่ายเพ่ือให้ข้อความค าถามมีความตรง ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา  
   4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามที่ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
   5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองเพ่ือน าผลไปหาหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธี IOC 
   6. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เชียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาแล้วน าไปแก้ไข 
 
  การตรวจสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  
   น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดสอบ กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 
  ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก ่

1. ศิษย์เก่า จ านวน 8 คนที่มากจากคณะ และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
2. บุคลากร จ านวน 8 คน ที่มาจากต าแหน่งงานและสายการท างานที่แตกต่างกัน 
3. ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 3 คน ที่มาจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐบาล 
รวมทั้งสิ้น 19 คน 

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  คณะผู้จัดท าด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  ขั้นตอนที่หนึ่ง คณะผู้จัดท าติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เบื้องต้น เพ่ือท าความเข้าใจในหลักการและ
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การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และสร้างความมั่นใจ  และไว้วางใจจากสังกัด
หน่วยงาน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ขั้นตอนที่สอง คณะผู้จัดท าด าเนินการขอเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสังกัดตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ขั้นตอนที่สาม คณะผู้จัดท าจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ข้อมูล และ
เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และมีผู้ช่วยนักวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเอกสารที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบสอบถามความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการของบุคลากรต่อการบริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแบบสอบถามสภาพปัจจุบันต่อความคาดหวัง
และความต้องการของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
  ขั้นตอนที่สี่คณะผู้จัดท าใช้ระยะเวลาในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 30 วัน หลังจากนั้น
คณะผู้จัดท าจะด าเนินการเก็บรวบรวมเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล เพื่อด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
 ขั้นตอนที่ห้า คณะผู้จัดท าด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ โดยมี  รายละเอียดและ
วิธีด าเนินการ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือมุ่งศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและ
ความคาดหวังของ ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ 1) ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์
เก่าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความ
ต้องการของบุคลากรต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ        
3) สภาพปัจจุบันต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
3. การอภิปราย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่าที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุดที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  อาชีพปัจจุบัน คณะที่ส าเร็จ
การศึกษาและปีที่ท่านส าเร็จการศึกษาปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

รวม 
จ านวน (คน) 

105 
ร้อยละ 
100 

เพศ หญิง 
ชาย 

66 
39 

62.9 
37.1 

อายุ 20-30 ปี 
31-40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

71 
16 
16 
2 
0 

67.6 
15.2 
15.2 
1.9 
0 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หย่าหรือหม้าย 

79 
22 
4 

75.2 
21 
3.8 

ระดับการศึกษาสูงสุดที่
จบจากมหาวิทยาลัยราช

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

1 
92 

1 
87.6 



27 

 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

รวม 
จ านวน (คน) 

105 
ร้อยละ 
100 

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

9 
3 

8.6 
2.9 

อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจส่วนตัว 
พนักงานบริษัท 
แม่บ้าน – พ่อบ้าน 
นักเรียน - นักศึกษา 
อ่ืนๆ  

42 
24 
22 
3 
0 
14 

40 
22.9 
21 
2.9 
0 

13.2 
คณะที่ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

36 
9 
5 
2 
13 
2 
34 
4 

34.3 
8.6 
4.8 
1.9 
4.8 
1.9 
32.4 
3.8 

ปีที่ท่านส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2513 - ปี พ.ศ. 2537 
ปี พ.ศ. 2538 - ปี พ.ศ. 2542 
ปี พ.ศ. 2543 - ปี พ.ศ. 2547 
ปี พ.ศ. 2548 - ปี พ.ศ. 2552 
ปี พ.ศ. 2553 - ปี พ.ศ. 2557 
ปี พ.ศ. 2558 - ปี พ.ศ. 2562 

0 
2 
2 
11 
39 
51 

0 
1.9 
1.9 
10.5 
37.1 
48.6 

 
  จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 105 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.9 เพศชายคิดเป็น คิดเป็นร้อยละ 37.1 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.6 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.2 โดยมี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 75.2 รองลงมาคือสมรส คิดเป็นร้อยละ 21 โดยส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา
สูงสุดที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  คือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 87.6 
รองลงมาคือ ปริญญาโท คือเป็นร้อยละ 8.6 โดยอาชีพปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ คือ ข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22.9 โดยส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาจากคณะครุ
ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 32.4 ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่จบการศึกษาใชนระหว่างปี พ.ศ.2558 - ปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาคือ จลการศึกษา
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553 - ปี พ.ศ. 2557 
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

ความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 x̅ S.D. 
ระดับ 

ความผกูพัน 
ท่านอยากเข้ามาร่วม กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับนักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
ในระดับใด 

4.00 0.82 มาก 

ท่านอยากร่วมจัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับนักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
ในระดับใด 

3.92 0.87 มาก 

ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
ให้ผู้อื่นได้รับทราบ  

3.91 0.95 มาก 

ท่านคิดว่าจะแนะน าให้บุตรหลานหรือคนท่ีท่านรู้จักให้มา
เรียนที่มหาวิทยาลัย ในระดับใด 

3.99 0.92 มาก 

ท่านอยากให้บริษัทหรือหน่วยงานของท่านรับผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปท างาน ในระดับใด 

4.22 0.75 มากที่สุด 

ปัจจุบันนี้ ท่านมีความรู้สึกผูกพันกับมหาวิทยาลัย ใน
ระดับใด 

3.99 0.88 มาก 

รวม 4.00 0.86 มาก 

 

  จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ระดับความผูกพันของศิษย์เก่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.00) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ศิษย์เก่าอยากให้บริษัทหรือหน่วยงานของของศิษย์เก่ารับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปท างาน
ด้วย ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.22) รองลงมาคือ ศิษย์เก่าอยากเข้ามาร่วม กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับนักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.00) 

 

  ส่วนที่ 3 กิจกรรม/สิ่งที่ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยท า/ด าเนินการให้ศิษย์เก่า 
  1. การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร เช่น การจัดงาน
คือสู่เหย้า การจัดกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่า การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
หรือจิตอาสา กีฬาสานสัมพันธ์ 
  2. เพ่ิมช่องทางในการกระจายข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับศิษย์เก่า เช่น เว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม หรือช่องทาง
อ่ืนๆที่หลากหลายเพื่อให้เครือข่าวศิษย์เก่ามีความเหนียวแน่น 
  3. ปรับปรุงการบริหารและการด าเนินการของสมาคมศิษย์เก่าเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการ
ประสานกันระหว่างศิษย์เก่าในกรณที่ต้องการความช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลในอนาคต เพ่ิมความ
ทันสมัย และเพ่ิมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้น 
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  4. จัดท าของที่ระลึกเพ่ือสร้างความผู้กพันธ์และความภาคภูมิใจแก่ศิษย์เก่า รวมทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
  5. ควรจัดให้มีระยะเวลาในการรับปริญญาที่ชัดเจน 
 
  ส่วนที่ 4  สิ่งที่ท่านรู้สึกชอบ/ประทับใจมหาวิทยาลัย 
  1. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการสอน เป็นกันเอง แนะน านักศึกษาเป็นอย่างดี ใส่ใจ
นักศึกษา และมีเทคนิคในการสอนที่ดีเยี่ยม 
  2. มิตรภาพระหว่างเพ่ือนๆในระหว่างที่ศึกษาอยู่ 
  3. มาตรฐานในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับสูง สอบบรรจุรับราชการในอันดับต้นๆ
ของประเทศ 
  4. สภาพแวดล้มที่ร่วมรื่นและทันสมัย  บรรยากาศดี มีจุดนั่งตามอัธยาศัยมากมายและร่มเย็น สะอาด 
และมีการตบแต่งให้สวยงามอยู่เสมอ 
  5. ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูก 
 
  ส่วนที่ 5  สิ่งที่ท่านรู้สึกไม่พึงพอใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
  1. บุคลากรยังไม่มีความเป็นมืออาชีพ 
   1.1สายสนับสนุน พนักงานบางหน่วยงานไม่พร้อมที่จะแนะน านักศึกษา ยังต้องปรับปรุง
วิธีการพูดจาและการแสดงออกในการเข้าไปติดต่อขอรับบริการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ชัดเจน ต้อง
ติดต่อบ่อยครั้ง การให้บริการที่มีอคติและไม่เท่าเทียม และไม่มีความเอาใจใส่ในการติดตามนักศึกษา 
  1.2 มาตรฐานการสอนที่ต่างกันของอาจารย์ในรายวิชาเดียวกันแต่อาจารย์ผู้สอนคนละคน 

2. ปรับปรุงทัศนยีภาพเพ่ิมเติม เช่น โรงอาหาร จ านวนขยะ สุนัข คณะครุศาสตร์ ระบบการจราจร
ของหมาวิทยาลัย 

3. ช่องทางในการติดต่อประสานงานและกระจายข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง 
4. มหาวิทยาลัยเปิดสาขาวิชาที่ไม่มีความถนัดเพียงเพราะต้องการจ านวนนักศึกษา อีกทั้งการรับ

นักศึกษาเข้าศึกษาในบางคณะและบางสาขาควรเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
 
   ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในภาพรวมเก่ียวกับค าถามเกี่ยวกับความคาดหวังและ
ความต้องการของท่านต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  1. อยากให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย ทั้งส าหรับนักศึกษาใหม่ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป 
  2. อยากให้พัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 
  3.  อยากให้มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับ Job Fair และ นักศึกษาท างานระหว่างเรียน ที่เป็น
นักศึกษาภาคปกติ เพ่ือให้ นศ. ได้มีโอกาสเข้าถึงงาน มีประสบการณ์ อันเป็น 
  4. ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งให้สถาบันพิจารณารับนักศึกษาที่จบจากสถาบัน
ของตนเข้าท างานในต าแหน่งว่างก่อนจะคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
  5. ควรคัดกรอง อาจารย์ต่างชาติ ให้ได้มาตรฐาน ไม่ควรรับนักท่องเที่ยวมาเป็นอาจารย์ เพราะเขาไม่มี
ความเป็นแบบอย่างท่ีดีพอ 
  6. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น าด้านวิชาการและเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
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  7. ปรับปรุงอาคารเรียนของคณะครุศาสตร์เนื่องจากมีสภาพที่เก่า 

8. ระบบการรักษาความปลอดภัย เนื่องจาก มี มหาวิทยาลัยมีจักรยานหายบ่อย นักศึกษาส่วนใหญ่ที่
พักในมหาวิทยาลัยจะใช้จักรยาน ควรสร้างที่จอดจักรยานและมีการตรวจตราที่ดี 
  9. เพ่ิมระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 
  สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 1) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งใน  
   ด้านต่างๆ ดังนี้  
       1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
    สภาพปัจจุบัน 
  1. การจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่ค่อยมีการพัฒนาเนื้อหาที่ชั้นเจน เช่น เนื้อหาของรายวิชา
ที่ยังไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและน่าสนใจ 
   2. การเรียนการสอนล้าสมัย จะต้องมีการบรูณาการหลายๆศาสตร์มากยิ่งข้ึน 
   3. มีทางเลือกให้นักศึกษา สามารถเลือกเรียนวิชาหลักสูตรเพิ่มขึ้น 
   4. มีอาคาร ห้องเรียน และพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
   5. มีการเรียนการสอนโดยใช้สื่อโซเชี่ยวมีเดียเพ่ิมข้ึน 
   6. ขั้นตอนการบริการเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
    ความคาดหวังในอนาคต 
   1. มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ตรงกับสายงาน เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 
    2. เพ่ิมสื่อการสอนให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเรียนได้ล่วงหน้า มี
เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
    3. มีการน าเอาเทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน 
 
  1.2 ด้านห้องเรียน ตึก อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก 
    สภาพปัจจุบัน 
    1. สร้าง Mock up เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และรู้จักกับสายงานนั้นๆอย่างลึกซึ้ง และควร
พัฒนาห้องเรียนร่วมทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนอ่ืนๆ  และในบางห้องที่มีอุปกรณ์ที่พร้อมกับหรับการ
เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแต่อาจารย์ผู้สอนยังไม่มีความช านาญในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น 
 
    ความคาดหวังในอนาคต 
    1. เพ่ิมจุดจอดรถของผู้มาติดต่อประสานงานจากบุคคลภายนอก 
   2. เพ่ิมช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกมากขึ้นผ่านระบบอินเตอร์เนตหรือโซเชี่ยวมีเดีย 
 
   1.3 ด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการ 
   สภาพปัจจุบัน 
   1. มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  



31 

 
   2. มีการบริการจ่ายค่าเทอมผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย 
   ความคาดหวังในอนาคต 
   1. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในหลายๆด้านและสามารถให้บริการได้อย่างหลากหลาย 
เพ่ือลดขั้นตอนในการประสานงานระหว่างบุคคล 
   
 2) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ ปัจจุบัน/สภาพจริง ในมุมมองของคนนอกเป็นอย่างไร และมี
อะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น  
   สภาพปัจจุบัน 
   1. นักศึกษาโดยส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่อ่ืนๆที่ไกลจากมหาวิทยาลัย ซึ่งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
กับมหาวิทยาลัยกลับส่งบุตรหลานไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน 
   2. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่รู้จักมหาวิทยาลัย โดยการสร้างความ
โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
   3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยน่าเรียนรู้อยู่เสมอ 
   4. มีแนวคิดในการสร้างความภาคภูมิในในสถานศึกษาแก่ตัวนักศึกษา 
   5. ควรการสร้างความเชื่อมั่นทั้งระบบการศึกษาและบุคลากร 
  6. การพัฒนาชุมชนยังเป็นชุมชนเดิมๆและยังไม่มีการพัฒนา  
   ความคาดหวังในอนาคต 
   1. มีการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้น มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น 
   2. พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับตลาดแรงงาน สังคม 
   3. มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่หลากหลาย 
   4. มีความเฉพาะเจาะจง/โดดเด่น เช่น ถ้าต้องการเรียนศาสตร์นี้ จะต้องเรียนที่ VRU เท่านั้น 
 
  3) ภาพในอนาคตที่ท่านอยากเห็นในอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรที่มีโอกาสเป็นโดยเรียงจากท่ีมีโอกาส
เป็นไปได้มากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด 
   สภาพปัจจุบัน 
   1. เพ่ิมศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชุมชน  
   2. เป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีความต้องการของตลาด 
   3. มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย และมีความโดดเด่น เฉพาะด้าน  
   4. รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการน าการเรียนแบบ Active 
Learning น ามาปรับใช้ให้กับนักศึกษา 
 
  ความคาดหวังในอนาคต 
 1. เร่งพัฒนาสถานที่ต่างๆให้มีความพร้อมกับผู้เรียน มีสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการที่
ทันสมัย 
  2. มหาวิทยาลัยติด Top 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  3. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
  4. เป็นมหาวิทยาลัยท่องเที่ยว 
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  4) ในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากร หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศิษย์เก่า ท่านคิดว่าทางมหาวิทยาลัยฯ     
มีระบบบริหารความสัมพันธ์ดีพอหรือไม่อย่างไร อะไรที่ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรต้องสนับสนุน 
  สภาพปัจจุบัน 
  1. มีระบบการบริหารความสัมพันธ์นะหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
  2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนความคิดเห็นของนักศึกษาเพราะนักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีผลต่อรายได้ของ
งมหาวิทยาลัย  
  3. ปัจจุบันมีการติดตามผลความต้องการความคาดหวังของนักศึกษา ส่วนการบริหารความสัมพันธ์ ยัง
ไมม่ีการสร้างความสัมพันธ์ที่เพียงพอ 
  4. อยากให้สนับสนุนนักศึกษาโดยการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น กินเลี้ยง เลี้ยงรุ่น สร้างชื่อเสียงข้อศิษย์
เก่าให้เป็นที่รู้จักกันในระหว่างรุ่น 
  5. เว็บไซต์ไม่ดึงดูดคนภายนอกให้เข้ามาใช้ยริการหรือหาข้อมูล 
 6. ประชาสัมพันธ์และบอกต่อข้อมูลให้ถึงศิษย์เก่าไม่เห็นภาพที่ชัดเจน อาจจะต้องมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการให้มาดูและเก่ียวกับเรื่องนี้โดยตรงอย่างจริงจัง 
   ความคาดหวังในอนาคต 
 1. การบริหารความสัมพันธ์ของศิษย์เก่ายังไม่อยู่ในระดับที่ดีเท่าที่ควร เนื่องจกาเมื่อนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว มห่าวิทยาลัยไม่ได้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน โดย
อาจจะผ่านเครือข่ายศิษย์เก่า 
  2. ควรเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงให้มากข้ึน โดยสามารถใช้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
  3. เปิดโอกาสให้มีการประเมินเพิ่มเติม ทุกๆเดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี อย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าข้อมูลไป
พัฒนาต่อไป 
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ภาพที่ 4 สรุปความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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2. สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการของบุคลากร ต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานใน
ปัจจุบัน ประเภทของบุคลากรและปีระยะเวลาในการปฏิบัติงานปรากฏผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 จ านวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

รวม 
จ านวน (คน) 

236 
ร้อยละ 
100 

เพศ หญิง 
ชาย 

182 
54 

77.1 
22.9 

อายุ 20-30 ปี 
31-40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

51 
105 
59 
19 
2 

21.6 
44.5 
25 
8.1 
0.8 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หย่าหรือหม้าย 

142 
87 
7 

60.1 
36.9 

3 
ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

1 
121 
79 
35 

0.4 
51.3 
33.5 
14.8 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
หัวหน้าหน่วยงาน ศูนย์ หรือส านัก 
ผู้บริหารคณะ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
อ่ืนๆ  

203 
12 
11 
2 
8 
 

86 
5.1 
4.7 
0.8 
3.4 

 
ประเภทของบุคลากร ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราว 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง 

10 
2 

192 
12 
2 
18 

4.2 
0.8 
81.4 
5.1 
0.8 
7.6 
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ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

รวม 
จ านวน (คน) 

236 
ร้อยละ 
100 

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

ต่ ากว่า 1 ปี 
1 - 5 ปี 
6 - 10 ปี 
11- 15 ปี 
มากกว่า15 ปี ขึ้นไป 

18 
97 
46 
27 
48 

7.6 
41.1 
19.5 
11.4 
20.3 

 
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 236 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.1 เพศชายคิดเป็น คิดเป็นร้อยละ 22.9 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีสถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 60.1 รองลงมาคือสมรส คิดเป็นร้อยละ 36.9 โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา คือปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ ปริญญาโท คือเป็นร้อยละ 33.5 โดยต าแหน่งงานในปัจจุบันสว่นใหญ่ คือ อาจารย์/
เจ้าหน้าที ่คิดเป็นร้อยละ 86 รองลงมา คือ หัวหน้าหน่วยงาน ศูนย์ หรือส านัก คิดเป็นร้อยละ 5.1 โดยส่วน
ใหญเ่ป็นบุคลากรประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 81.4 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ประจ าตาม
สัญญาจ้าง คิดเป็นร้อยละ 7.6 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่ระหว่าง 1-5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
41.5 รองลงมาคือ มากกว่า15 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.3 

 

ตารางท่ี 4 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
 

ข้อความ 
สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง 

x̅ S.D. 
แปล
ผล 

x̅ S.D. 
แปล
ผล 

1. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) 
1.1 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดข้อบังคับว่า
ด้วยสัญญาจ้างพนักงานบุคลากรเหมาะสมกับ
สถานการณ์ตรงตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.77 0.98 มาก 4.27 0.74 มาก
ที่สุด 

1.2 มหาวิทยาลัยบรรจุแต่งตั้งและใช้บุคลากร
อย่างเหมาะสมกับงานโดยวางตัวบุคคลได้
อย่างเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 

3.66 0.92 มาก 4.37 0.71 มาก
ที่สุด 

1.3 มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากร ให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 

3.86 0.94 มาก 4.47 0.71 มาก
ที่สุด 

1.4 มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการ 3.65 0.92 มาก 4.43 0.73 มาก
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ข้อความ 
สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง 

x̅ S.D. 
แปล
ผล 

x̅ S.D. 
แปล
ผล 

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และให้ความเป็น
ธรรมแก่บุคลากร 

ที่สุด 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ (Money) 
2.1 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพียงพอแก่การบริหารจัดการ 

3.79 0.83 มาก 4.42 0.69 มาก
ที่สุด 

2.2 มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานถูกต้องตาม
ระเบียบ 

4.02 0.78 มาก 4.46 0.68 มาก
ที่สุด 

2.3 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณอย่างเข้มงวด 

4.09 0.86 มาก 4.37 0.73 มาก
ที่สุด 

2.4 มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.89 0.87 มาก 4.47 0.68 มาก
ที่สุด 

3. ด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) 
3.1 มหาวิทยาลัยวางแผนการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และตรงตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

3.98 0.82 มาก 4.43 0.71 มาก
ที่สุด 

3.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการแจ้ง
ข่าวสารและการปประสานงานระหว่าง
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.79 0.88 มาก 4.46 0.71 มาก
ที่สุด 

3.3 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล้าตัดสนใจ กล้า
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการท างานให้ดี
ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะมี ก า รม อ บ น โย บ าย ใน ก าร
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

4.02 0.82 มาก 4.42 0.68 มาก
ที่สุด 

4. ด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Material) 
4.1 มหาวิทยาลัยมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 
เช่น หลักสูตร งานวิจัย หรือ การบริการ
วิชาการ ที่สามารถก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม หรือประเทศได้ 

3.82 0.86 มาก 4.38 0.72 มาก
ที่สุด 

4.2 ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น หลักสูตร 
งานวิจัย  หรือ การบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ
หรือผู้มีส่วนได้เสียในปัจจุบัน 

3.74 0.83 มาก 4.35 0.72 มาก
ที่สุด 

4.3 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ 3.80 0.87 มาก 4.36 0.75 มาก
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ข้อความ 
สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง 

x̅ S.D. 
แปล
ผล 

x̅ S.D. 
แปล
ผล 

การบริการเช่น หลักสูตร งานวิจัย หรือ การ
บริการวิชาการ เพื่อให้พร้อมต่อการแข่งขัน
อยู่เสมอ 

ที่สุด 

5. ด้านการบริหารจัดการเครือ่งจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส านักงาน (Machine) 
5.1 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบรักษาความปลอดภัยให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานอยู่เสมอ เช่นระบบจราจร อุปกรณ์
ป้องกัน Covid-19 

3.98 0.91 มาก 4.46 0.72 มาก
ที่สุด 

5.2 มหาวิทยาลัยจัดห้องเรียนและห้ อง
ปฏิบัติงานที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้อยู่
เสมอ 

3.86 0.93 มาก 4.48 0.71 มาก
ที่สุด 

5.3 มหาวิทยาลัยมีจ านวนเครื่องมือ อุปกรณ์
ส านักงาน หรือระบบที่ช่วยในการด าเนินงาน
ที่เชื่อมโยงและท างานร่วมกันกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

3.80 0.96 มาก 4.50 0.69 มาก
ที่สุด 

5.4 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการดูแล ซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่
เสมอ 

3.59 1.02 มาก 4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

6. ด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของบุคลากร (Morale) 
6.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเงินอุดหนุน
สวัสดิการหลักและสวัสดิการยืดหยุ่น
เหมาะสมและครอบครุมกับบุคคลการทุกส่วน
งาน 

3.96 0.91 มาก 4.57 0.68 มาก
ที่สุด 

6.2 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมค่านิยมของ
มหาวิทยาลัย VALAYA อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

3.99 0.81 มาก 4.47 0.72 มาก
ที่สุด 

6.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่องอยู่เสมอ 

3.80 0.90 มาก 4.54 0.69 มาก
ที่สุด 

รวม 3.85 0.88 มาก 4.43 0.70 มาก
ที่สุด 
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  จากตารางที่ 4 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.85) และความคาดหวัง 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.43) ซึ่งจะขอแยกผลการพิจารณาออกเป็นด้าน 6 ด้าน ดังนี้ 

  1. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) 
  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น อยู่ในอันดับแรก รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดข้อบังคับว่าด้วย
สัญญาจ้างพนักงานบุคลากรเหมาะสมกับสถานการณ์ตรงตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และ มหาวิทยาลัยบรรจุแต่งตั้งและใช้บุคลากรอย่างเหมาะสมกับงานโดยวางตัวบุคคลได้อย่างเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ ตามล าดับ ในขณะที่ มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากร อยู่ในล าดับสุดท้าย 
 ส าหรับความคาดหวังของบุคลากรต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น มากที่สุด รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ และให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากร และ มหาวิทยาลัยบรรจุแต่งตั้งและใช้บุคลากรอย่าง
เหมาะสมกับงานโดยวางตัวบุคคลได้อย่างเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ตามล าดับ และ ในขณะที่ มหาวิทยาลัย
มีการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยสัญญาจ้างพนักงานบุคลากรเหมาะสมกับสถานการณ์ตรงตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด อยู่ในล าดับสุดท้าย 
 
  2. ด้านการบริหารงบประมาณ (Money) 
  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มงวด 
มากที่สุด รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการบริหารงบประมาณของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบ 
และ มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามล าดับ ในขณะที่ 
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอแก่การบริหารจัดการ อยู่ในล าดับสุดท้าย 
 ส าหรับความคาดหวังของบุคลากรต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อยู่
ในล าดับแรก มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการบริหารงบประมาณของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบ อยู่ในล าดับ
ที่สอง มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอแก่การบริหารจัดการ อยู่ในล าดับที่สาม และ ล าดับ
สุดท้าย คือ มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มงวด 
 
  3. ด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) พบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล้า
ตัดสนใจ กล้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการท างานให้ดียิ่งขึ้นและมีการมอบนโยบายในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน อยู่ในอันดับที่หนึ่ง และรองลงมา คือ มหาวิทยาลัยวางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและตรงตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ในขณะที่ หน่วยงาน
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ภายในมหาวิทยาลัยมีการแจ้งข่าวสารและการปประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ล าดับสุดท้าย 
  ส าหรับความคาดหวังของบุคลากรต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ พบว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการแจ้งข่าวสารและการปประสานงานระหว่าง
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ มากเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ  มหาวิทยาลัยวางแผนการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและตรงตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล้าตัดสนใจ กล้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการท างานให้ดียิ่งขึ้นและมีการมอบ
นโยบายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยู่ในล าดับสุดท้าย 
 
  4. ด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Material) 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ  (Material) พบว่า 
มหาวิทยาลัยมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น หลักสูตร งานวิจัย หรือ การบริการวิชาการ  ที่สามารถก่อเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือประเทศได้ อยู่ในอันดับแรก และ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการเช่น หลักสูตร งานวิจัย หรือ การบริการวิชาการ เพ่ือให้พร้อมต่อการแข่งขันอยู่เสมอ 
ในขณะที่ล าดับสุดท้าย คือ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น หลักสูตร งานวิจัย หรือ การบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียในปัจจุบัน 
 ส าหรับความคาดหวังของบุคลากรต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ พบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น หลักสูตร งานวิจัย หรือ 
การบริการวิชาการ ที่สามารถก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือประเทศได้ รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการเช่น หลักสูตร งานวิจัย หรือ การบริการวิชาการ เพ่ือให้พร้อม และ 
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น หลักสูตร งานวิจัย หรือ การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียในปัจจุบัน คือ ล าดับสุดท้าย 
 
 5. ด้านการบริหารจัดการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส านักงาน (Machine) 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้
เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ เช่นระบบจราจร อุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 อยู่ในอันดับที่หนึ่ง รองลงมา คือ 
มหาวิทยาลัยจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติงานที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ และ มหาวิทยาลัยมี
จ านวนเครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงาน หรือระบบที่ช่วยในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงและท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานอื่นๆ ตามล าดับ ในส่วนของ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการดูแล ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมต่อการ
ใช้งานอยู่เสมอ อยู่ในล าดับสุดท้าย 
 ส าหรับความคาดหวังของบุคลากรต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ พบว่า อันดับที่หนึ่งเท่ากัน คือ มหาวิทยาลัยมีจ านวนเครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงาน หรือระบบที่
ช่วยในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงและท างานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนๆ และ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการดูแล ซ่อม
บ ารุงครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ ส่วนอันดับรองลงมา คือ มหาวิทยาลัยจัดห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติงานที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ และอันดับสุดท้าย คือ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและ
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ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ เช่นระบบจราจร อุปกรณ์ป้องกัน Covid-
19 
 
  6. ด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของบุคลากร (Morale) 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของบุคลากร (Morale) พบว่า 
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมค่านิยมของมหาวิทยาลัย VALAYA อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อยู่ในอันดับที่
หนึ่ง และ รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเงินอุดหนุนสวัสดิการหลักและสวัสดิการยืดหยุ่นเหมาะสม
และครอบครุมกับบุคคลการทุกส่วนงาน และ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ อยู่ในล าดับสุดท้าย 
 ส าหรับความคาดหวังของบุคลากรต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเงินอุดหนุนสวัสดิการหลักและสวัสดิการยืดหยุ่นเหมาะสมและ
ครอบครุมกับบุคคลการทุกส่วนงาน อยู่ในอันดับที่หนึ่ง และ รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ส่วนล าดับสุดท้าย คือ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม
ค่านิยมของมหาวิทยาลัย VALAYA อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างได้ตอบค าถาม ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปปโดยจ าแนกประเด็นการสอบถาม ตามล าดับความถี่ของประเด็น
ค าตอบได้ดังนี้ 
  1. ด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของบุคลากร (Morale) 
  1.1 ความมั่นคงในการท างาน ควรเพ่ิมสวัสดิการส าหรับพนักงานให้ครอบครุมทุกประเภท
อย่างเท่าเทียม 
   1.2 การปรับฐานเงินเดือนของบุคลากรให้เหมาะสมกับการท างานในบริบทปัจจุบัน 
  1.3 สร้างกิจกรรมเพ่ิมแรงจูงในในการท างาน 
  1.4 สวัสดิการหลังเกษียณ 
  2. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) 
   2.1 การประเมินผลการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นธรรม 
   2.2 มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรเท่าเทียมกันทุกคน อย่าเน้นพวกพ้องเป็น
หลัก การท างานควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมีความเท่าเทียมมากกว่า 
  2.3 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้อาจารย์สอนในรายวิชาที่จะน าไปใช้ในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการได้ 
   2.4 ปัจจุบันมีบุคลากรใหม่เข้ามาท างาน(ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่) และบุคลากรยังไม่รู้จัก
คุ้นเคยกัน ท าให้ความสัมพันธ์ ไม่เหนียวแน่นเหมือนเมื่อก่อน ควรจัดกิจกรรมให้อาจารย์และบุคลากรได้รู้จัก
กัน เพื่อสร้างความผูกพัน สามัคคีในองค์กร 
  3. ด้านการบริหารจัดการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส านักงาน (Machine) 
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   3.1 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
ที่ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ เช่น ระบบกล้อง ระบบไมค์ คอมพิวเตอร์ Projector หรือระบบอินเทอร์เน็ตใน
ห้องเรียนให้ทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2 พัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบประปา ระบบการ
จัดการขยะ หอพักบุคลากรที่เพียงพอ ลานกีฬา การเพ่ิมลานจอดรถ และการเพ่ิมแสงสว่างบริเวณลานจอดรถ 
หรือ ควรส่งเสริมการรักป่า/ปลูกป่าให้ร่มรื่น เป็นต้น 
   3.3 ศูนย์สระแก้ว ต้องการให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมด้านงบประมาณ ด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้เข้ามาใช้ประโยชน์สูงสุดของศูนย์สระแก้ว  เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด 
ลานกิจกรรมและนันทนาการ ห้องพัก ห้องประชุม ห้องกิจกรรม ห้องนันทนาการ ห้องสโมสรนักศึกษา เป็นต้น 
เพ่ือให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้สอดคล้องกับบริบทโลกสมัยใหม่และใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีความสุข  
 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) 
  4.1 มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาทั้งระบบแบบที่ท าอยู่ ณ ปัจจุบันต่อไปเรื่อยๆอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถน านโยบายของมหาวิทยาลัย ให้มีแนวทางปฏิบัติที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ชัดเจน 
  4.2 พัฒนาระบบให้ลดการใช้กระดาษให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   4.3 อยากให้มหาวิทยาลัยมีมาตรการการเพิ่มจ านวนนักศึกษา 
  5. ด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Material) 
   5.1 ระบบและการบริหารด้านการจัดสรรทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย  
 6. ด้านการบริหารงบประมาณ (Money) 
  6.1 ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการน าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของของแผนมาทบทวน
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
 
 สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 1. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) 
   สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
    1. การประเมินภาระงาน ณ ปัจจุบัน มีความเป็นธรรม 
  2. ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรสู่ผู้บริหารและจากผู้บริหารสู่บุคลากรยังไม่ชัดเจน จึง
ควรมีช่องทางกลางในการติดต่อสื่อสารโดยให้ได้ข้อเท็จจริงที่ตรงกัน 
  ความคาดหวังในอนาคต 
   1. การประเมินภาระงานที่มีความเป็นธรรมและครอบครุมต่อลักษณะการท างานของแต่ละ
บุคคล 
   2. การประเมนผลงานควรประเมินปีละ 2 ครั้ง 
  3. ควรพัฒนาระบบในการรักษาคนดี คนเก่งให้ท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยนานๆ มากิย่งขึ้น
เพ่ือลดอัตราการลาออก 
  4. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย ทุกประเภท เพ่ือให้การท างานมีความเป็น
กัลยาณมิตร 
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 2. ด้านการบริหารงบประมาณ (Money) 
   สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
  1. การจัดสรรงบประมาณ ยังควรต้องมีการพัฒนาในประเด็นของการประหยัด การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณ 
  2. มีจัดสรรงบประมาณลงไปสู่กิจกรรมที่มีความหลากหลายแต่ทั้งนี้กิจกรรมหลายๆอย่าง
ยังคงเป็นกิจกรรมที่ไม่แต่ต่างจากปีที่ผ่านมา 
  3. การจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  ความคาดหวังในอนาคต 
  1. อยากให้การจัดสรรงบประมาณเท่าๆกันโดยไม่ได้คิดจากรายหัวนักศึกษา 
  2. จัดสรรงบประมาณที่มากขึ้นกว่าปัจจุบัน  
  3. สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณได้ในทุกขั้นตอน 
  4. ควรมีการปรับระเบียบในการเบิกจ่ายที่ง่ายและสะดวกตัวผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งต้องมีความ
ทันสมัยทันต่อสถาณการณ์ปัจจุบัน 
  5. ควรมิการเพ่ิมงบประมาณในสวัสดิการส าหรับบุคลากรเพ่ือการสร้างขวัญและก าลังใจ เช่น 
สวัสดิการยืดหยุ่น เป็นต้น 
 
  3. ด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) 
    สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
  1. การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ 
   2. ผู้ให้บริการในระดับคณะ/หน่วยงานยังไม่สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนและ
บุคลากรอ่ืนให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน 
  3. บุคลากรด าเนินการปฏิบัติงานโดยคาดความมุ่งม่ันในการท างาน เพียงแค่ท างานให้เสร็จ
ตามท่ีรับมอบหมาย 
  4. ผู้บริหารกล้าปรับปรุงกระบวนการและแนวนโยบายเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
  ความคาดหวังในอนาคต 
   1. พัฒนาระบบในการแจ้งข่าวสารเพ่ือการประสานงานกับระหว่างบุคลากรหรือผู้บริหาร 
 
 4. ด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Material) 
   สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
  1. ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของหมาวิทยาลัยอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
  2. คุณภาพของงานวิจัยขงมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนอีกอย่างต่อเนื่อง 
  ความคาดหวังในอนาคต 
  1. พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการมาว่าจะเป็นหลักสูตร การวิจัยหรืองานอื่นให้ให้เป็นที่รู้จักใน
วงกว้างมากยิ่งขึ้น 
  2. ไม่ควรเน้นที่ปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ควรเน้นที่คุณภาพเพ่ือความยั่งยืน 
  3. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ภายนอกทราบถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของมหาวิทยาลัย 
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  5. ด้านการบริหารจัดการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส านักงาน (Machine) 
  สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
  1. มีการจัดเตรียมอุปกรณืเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น Covid-19 
   2. สถานที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยยังไม่ดึงดูด ไม่สะดุดต่างและท าให้ประชาชนที่ผ่านไปมาไม่
ทราบว่าคือมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
  3. ระบบอินเตอร์เน็ตต้องพัฒนาและควรเป็นฟรีไวไฟให้บุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
ประสานงานสามารถใช้ได้ฟรี 
   ความคาดหวังในอนาคต 
  1. การพัฒนาระบบอินเตอร์เนตให้รวดเร็วและครอบครุมมากยิ่งข้ึน 
  2. เครื่องมืออุปกรณ์ส านักงาน ในห้องเรียน ยังมีการช ารุดและขาดการดูแลรักษาและซ่อม
บ ารุงในหลายพื้นท่ี 
  3. ปรับทัศนยภาพด้านหน้ามาหวทิยาลัยให้สวยงามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 
  4. ควรมีการจัดอุปกรณืเพ่ือให้รองรับต่อการสอนแบบออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ 
 
 6. ด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของบุคลากร (Morale) 
  สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
  1. สวัสดิการที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นสวัสดิการที่ดีแต่ควรจะเพ่ิมงบประมาณและครอบคุมกับ
บุคลากรทุกประเภท 
   ความคาดหวังในอนาคต 

1. เพ่ิมงบประมาณของสวัสดิการยืดหยุ่นให้มากขึ้นเพราะเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่บุคลากรและควรครอบคุมกับบุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ 
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ภาพที่ 5 สรุปสภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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3. สภาพปัจจุบันต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือที่มีต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประเภทของบุคลากรและปีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 5 จ านวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

รวม 
จ านวน (คน) 

110 
ร้อยละ 
100 

เพศ หญิง 
ชาย 

66 
44 

60.0 
40.0 

อายุ 20-30 ปี 
31-40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

16 
29 
40 
18 
7 

14.4 
26.4 
36.4 
16.4 
6.4 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หย่าหรือหม้าย 

39 
55 
16 

35.5 
50.0 
14.5 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

14 
64 
29 
3 

12.7 
58.2 
26.4 
2.7 

ความสัมพันธ์ในฐานะ
เป็นผู้ส่งมอบหรือ
คู่ความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

1) ผู้ส่ งมอบบริการพ้ืนฐาน เช่น 1) บริการ
สาธารณู ป โภค : น้ า  ไฟ  โท รศั พท์  ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 2) สุขอนามัยและ
สวัสดิการ: แม่บ้าน โรงอาหาร ร้านค้าในพ้ืนที่
เช่า 3) สุขาภิบาลและความปลอดภัย: งาน
จราจร การซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ รักษา
ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม 
2) ผู้ส่งมอบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น 
1) ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน เช่น 
CMS Google Classroom และ  การจั ด ห า
อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง 2) การ

28 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 

25.5 
 
 
 
 
 
 

20.0 
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ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

รวม 
จ านวน (คน) 

110 
ร้อยละ 
100 

จัดหาอุปกรณ์ และ เทคโนโลยีเพ่ือการวิจัย 3) 
บ ริ ก าร เท ค โน โลยี  การสื่ อ ส าร  4)  ก าร
ประชาสัมพันธ์และการบริหารการเงิน 
3 ) ม ห าวิ ท ย าลั ย /  ห น่ วย งาน คู่ สั ญ ญ า/ 
โรงเรียน/ชุมชน เช่น 1) มหาวิทยาลัยที่ร่วมท า 
MOU ทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือ พัฒนา
นักศึกษาและบุคลากรใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การจัดโครงการ
ร่วมกัน หรือ โรงเรียนร่วมเตรียมความพร้อม 
ในการเข้าสู่การเรียนระดับ  อุดมศึกษา 2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยาร่วมวิจัย 
และวิชาการ 3) ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
10 ต าบล และ จังหวัดสระแก้ว 11 ต าบลให้ 
ความร่วมมือด้านวิชาการ  
4) องค์กรภาครัฐ/  ภาคเอกชน  – องค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น 1) การศึกษาดูงาน การ
ฝึกงาน การ ร่วมผลิตบัณฑิต การสนับสนุน 
ทุนการศึกษา สิ่งสนับสนุนด้าน การเรียนการ
สอน ความร่วมมือ จัดการศึกษาทุกระดับ 2) 
เครือข่าย สนับสนุนด้าน งบประมาณการวิจัย 
การ พัฒนางานด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา 3) 
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สนับสนุนแหล่ง 
งบประมาณเพ่ือ การบริการ วิชาการและให้ 
ความร่วมมือด้าน วิชาการ 

 
 
 

38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 

34.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

ระยะเวลาในความ
ร่วมมือกันกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

ต่ ากว่า 1 ปี 
1 - 5 ปี 
6 - 10 ปี 
11- 15 ปี 
มากกว่า15 ปี ขึ้นไป 

7 
38 
40 
14 
11 

6.4 
34.5 
36.4 
12.7 
10 

 
  จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 110 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.0 เพศชายคิดเป็น คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.4 โดยมีสถานภาพสมรส คิด
เป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ โสด คิดเป็นร้อยละ 35.5 โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา คือปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 58.2 รองลงมาคือ ปริญญาโท คือเป็นร้อยละ 26.4 โดยความสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู ้ส่งมอบหรือ
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คู่ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ มหาวิทยาลัย/ หน่วยงาน
คู่สัญญา/ โรงเรียน/ชุมชน เช่น 1) มหาวิทยาลัยที่ร่วมท า MOU ทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือ พัฒนา
นักศึกษาและบุคลากรใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การจัดโครงการร่วมกัน หรือ 
โรงเรียนร่วมเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่การเรียนระดับ อุดมศึกษา 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยา
ร่วมวิจัย และวิชาการ 3) ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 10 ต าบล และ จังหวัดสระแก้ว 11 ต าบลให้ ความ
ร่วมมือด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา คือ ผู้ส่งมอบบริการพ้ืนฐาน เช่น 1) บริการสาธารณูปโภค: 
น้ า ไฟ โทรศัพท์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 2) สุขอนามัยและสวัสดิการ: แม่บ้าน โรงอาหาร ร้านค้าใน
พ้ืนที่เช่า 3) สุขาภิบาลและความปลอดภัย: งานจราจร การซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 25.5 และมีระยะเวลาในความร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยส่วนใหญ่ระหว่าง 6-10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาคือ ระหว่าง 1 - 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 34.5 

 

ตารางที่ 6 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ข้อความ 
สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง 

x̅ S.D. 
แปล
ผล 

x̅ S.D. 
แปล
ผล 

1. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) 
1.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้บริการด้วย
ความรวดเร็วและมีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

4.51 0.75 มาก
ที่สุด 

4.60 0.63 มาก
ที่สุด 

1.2 ผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือได้รับการ
อธิบาย ชี้แจง ค าแนะน าที่ดีจากเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

4.39 0.66 มาก
ที่สุด 

4.27 0.57 มาก
ที่สุด 

1.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้
ความสามารถในการแนะน าแก้ปัญหา และ
ตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

4.34 0.66 มาก
ที่สุด 

4.38 4.44 มาก
ที่สุด 

1.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้บริการกริยา 
มารยาท บริการด้วยความเต็มใจและสุภาพ 

4.41 0.69 มาก
ที่สุด 

4.44 0.58 มาก
ที่สุด 

1.5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้บริการด้วย
ความโปร่งใส ไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติ 

4.39 0.75 มาก
ที่สุด 

4.40 0.62 มาก
ที่สุด 

2. ดา้นการบริหารงบประมาณ (Money) 
2.1 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพียงพอแก่การบริหารจัดการ 

4.40 0.67 มาก
ที่สุด 

4.50 0.58 มาก
ที่สุด 

2.2 มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการบริหาร 4.35 0.62 มาก 4.46 0.58 มาก
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ข้อความ 
สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง 

x̅ S.D. 
แปล
ผล 

x̅ S.D. 
แปล
ผล 

งบประมาณของหน่วยงานถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ที่สุด ที่สุด 

2.3 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณอย่างเข้มงวด 

4.42 0.62 มาก
ที่สุด 

4.46 0.55 มาก
ที่สุด 

2.4 มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.47 0.60 มาก
ที่สุด 

4.55 0.53 มาก
ที่สุด 

3. ด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) 
3.1 มหาวิท ยาลั ยมี การป ระชาสั ม พั น ธ์
เกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ส่งมอบหรือ
คู่ความร่วมมืออย่างทั่วถึงและมีการเผยแพร่
ข่าวสารหลากหลายช่องทาง 

4.42 0.64 มาก
ที่สุด 

4.55 0.51 มาก
ที่สุด 

3.2 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ขั้นตอนในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

4.37 0.68 มาก
ที่สุด 

4.45 0.60 มาก
ที่สุด 

3.3 มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนและโปร่งใส
ในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้
ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ 

4.48 0.63 มาก
ที่สุด 

4.52 0.57 มาก
ที่สุด 

3.4 มหาวิทยาลัยให้บริการกับผู้ส่งมอบหรือ
คู่ความร่วมมือด้วยความเสมอภาค ตามล าดับ
ก่อน – หลัง 

4.39 0.63 มาก
ที่สุด 

4.54 0.53 มาก
ที่สุด 

4. ด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Material) 
4 .1  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยสามารถที่จะขยายการให้บริการ
ไปยังผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือกลุ่มอ่ืนๆ ได ้

4.45 0.99 มาก
ที่สุด 

4.54 0.56 มาก
ที่สุด 

4 .2  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือ 

4.33 0.65 มาก
ที่สุด 

4.53 0.55 มาก
ที่สุด 

4.3 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการเพ่ือให้พร้อมต่อการแข่งขันอยู่
เสมอ 

4.34 0.66 มาก
ที่สุด 

4.50 0.57 มาก
ที่สุด 

5. ด้านการบริหารจัดการเครือ่งจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส านักงาน (Machine) 
5.1 มหาวิทยาลัยสถานที่เพ่ือให้บริการแก่ผู้ส่ง
มอบหรือคู่ความร่วมมือมีอย่างเหมาะสม และ
เข้าถึงสะดวก 

4.41 0.64 มาก
ที่สุด 

4.49 0.57 มาก
ที่สุด 

5.2 มหาวิทยาลัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ 4.36 0.63 มาก 4.38 0.60 มาก
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ข้อความ 
สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง 

x̅ S.D. 
แปล
ผล 

x̅ S.D. 
แปล
ผล 

เพียงพอแก่ผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ เช่น ที่
นั่งคอยรับบริการ เป็นต้น 

ที่สุด ที่สุด 

5.3 มหาวิทยาลัยมีระบบการให้บริการ ท่ี
เหมาะสม และทันสมัย 

4.41 0.72 มาก
ที่สุด 

4.50 0.61 มาก
ที่สุด 

6. ด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของบุคลากร (Morale) 
6.1 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจของผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่องอยู่เสมอ 

4.30 0.72 มาก
ที่สุด 

4.50 0.57 มาก
ที่สุด 

6.2 มหาวิทยาลัยและผู้ส่งมอบหรือคู่ความ
ร่วมมือมีความร่วมมือกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 

4.39 0.60 มาก
ที่สุด 

4.57 0.54 มาก
ที่สุด 

รวม 4.39 0.67 
มาก
ที่สุด 

4.48 0.75 
มาก
ที่สุด 

 
  จากตารางที่ 5 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พบว่า สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.39) และความคาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.48) ซึ่งจะขอแยกผลการพิจารณา
ออกเป็นด้าน 6 ด้าน ดังนี้ 

  1. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) 
  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้บริการด้วย
ความรวดเร็วและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  อยู่ในอันดับแรก รองลงมาคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ให้บริการกริยา มารยาท บริการด้วยความเต็มใจและสุภาพ โดยมี ผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือได้รับการ
อธิบาย ชี้แจง ค าแนะน าที่ดีจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้บริการด้วยความ
โปร่งใส ไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติอยู่ในล าดับที่สามเท่ากัน  ในขณะที่  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้
ความสามารถในการแนะน าแก้ปัญหา และตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ อยู่ในล าดับสุดท้าย 
 ส าหรับความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน มากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้บริการกริยา มารยาท บริการ
ด้วยความเต็มใจและสุภาพ ในขณะที่ ผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือได้รับการอธิบาย ชี้แจง ค าแนะน าที่ดีจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในล าดับสุดท้าย 
 
 
 



50 

 
  2. ด้านการบริหารงบประมาณ (Money) 
  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มากที่สุด รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณอย่างเข้มงวด และ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอแก่การบริหารจัดการ
ตามล าดับ ในขณะที่ มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการบริหารงบประมาณของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบ อยู่
ในล าดับสุดท้าย 
 ส าหรับความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า อันดับหนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รองลงมา คือ  มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมืออย่างทั่วถึงและมีการเผยแพร่ข่าวสารหลากหลายช่องทาง  และมีอันดับสุดท้าย คือ 
มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการบริหารงบประมาณของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบ และ  มหาวิทยาลัย
สนับสนุนให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มงวด  
 
  3. ด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) พบว่า มหาวิทยาลัยมีความชัดเจน
และโปร่งใสในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ อยู่ในอันดับที่หนึ่ง และ
รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ
อย่างทั่วถึงและมีการเผยแพร่ข่าวสารหลากหลายช่องทาง ในขณะที่ มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ขั้นตอนในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน อยู่ในล าดับสุดท้าย 
  ส าหรับความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ส่ง
มอบหรือคู่ความร่วมมืออย่างทั่วถึงและมีการเผยแพร่ข่าวสารหลากหลายช่องทาง มากเป็นอันดับแรก 
รองลงมา คือ  มหาวิทยาลัยให้บริการกับผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน – 
หลัง และ มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ขั้นตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน อยู่ในล าดับสุดท้าย 
 
  4. ด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Material) 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ  (Material) พบว่า 
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของมหาวิทยาลัยสามารถที่จะขยายการให้บริการไปยังผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
กลุ่มอ่ืนๆ ได้ อยู่ในอันดับแรก และ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพ่ือให้
พร้อมต่อการแข่งขันอยู่เสมอ ในขณะที่ล าดับสุดท้าย คือ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของมหาวิทยาลัยเป็นที่
ต้องการของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  
 ส าหรับความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของมหาวิทยาลัยสามารถที่
จะขยายการให้บริการไปยังผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือกลุ่มอ่ืนๆ ได้ รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
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ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของผู้ส่งมอบและมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพ่ือให้
พร้อมต่อการแข่งขันอยู่เสมอ คือ ล าดับสุดท้าย 
 
 5. ด้านการบริหารจัดการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส านักงาน (Machine) 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยสถานที่เพ่ือให้บริการแก่ผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือมี
อย่างเหมาะสม และเข้าถึงสะดวก และ มหาวิทยาลัยมีระบบการให้บริการท่ีเหมาะสม และทันสมัย อยู่ใน
อันดับที่หนึ่งเท่ากัน รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอแกผู่้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ 
เช่น ที่นั่งคอยรับบริการ เป็นต้น 
 ส าหรับความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยมีระบบการให้บริการท่ีเหมาะสม และ
ทันสมัย ส่วนอันดับรองลงมา คือ มหาวิทยาลัยสถานที่เพ่ือให้บริการแก่ผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือมีอย่าง
เหมาะสม และเข้าถึงสะดวก และอันดับสุดท้าย คือ มหาวิทยาลัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอแก่ผู้ส่งมอบ
หรือคู่ความร่วมมือ เช่น ที่นั่งคอยรับบริการ เป็นต้น 
 
  6. ด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของบุคลากร (Morale) 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของบุคลากร (Morale) พบว่า 
มหาวิทยาลัยและผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือมีความร่วมมือกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน อยู่ในอันดับที่หนึ่ง และ รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจของผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
 ส าหรับความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยและผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือมีความร่วมมือกับชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน อยู่ในอันดับที่หนึ่ง และ รองลงมา คือ 
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจของผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่มี
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่มีต่อ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ลักษณะค าถามเป็นค าถาม
ปลายเปิด พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ตอบค าถาม ซึ่ งผู้วิจัยสามารถสรุปปโดยจ าแนกประเด็นการสอบถาม 
ตามล าดับความถี่ของประเด็นค าตอบได้ดังนี้ 
  1. ขั้นตอนในการติดต่อประสานงานค่อนข้างเยอะและหลายขั้นตอน 
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ซ่อมแซ่อมอาคารสถานที่  
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  สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  เรื่อง สภาพปัจจุบันต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
  1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตของการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 
  การติดต่อประสานงานกันระหว่างผ่างมอบและคู่ความร่วมมือนั้น สถาพปัจจุบันของการด าเนินการที่
ต้องติดต่อการบุคลากรสามรถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มง่ายๆได้ดังนี้คือ  

   กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคลากรที่เต็มใจในการท างานมีความช านาญในการท างาน การประสานงาน 
โดยมีขั้นตอนที่แน่นชัดและชันเจน ให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของการประสานงานในกรณีที่ติดต่อเรื่องการประชุมพูดคุยของคู่ความร่วมมือหรือหรือการติดต่อ
ประสานงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ส่งมอบซึ่งได้รับการอธิบาย ชี้แจง ค าแนะน าที่ ดีจากเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ รวมทั้งผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือได้รับการอธิบาย ชี้แจง ค าแนะน า แก้ปัญหา และตอบข้อซักถาม
ได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

   กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานยังไม่เป็นมาตรฐานในการประสานงาน ซึ่งอาจจะเกิด
จากมาตรฐานหรือขั้นตอนในการด าเนินงานที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงาน เช่น กรณีที่ทางคู่ความร่วมมือมา
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่แตกต่างกัน บางหน่วยงานมีการส ารองที่จอดรถ รวมทั้งสอบถามถึงอาหาร
เบรคหรืออาหารกลางวัน แต่อีกหน่วยงานกลับไม่มีการเตรียมการดังกล่าว ซึ่งอาจจะส่งผลให้คู่ความร่วมมื อ
เสียเวลา เช่น การหาที่จอดรถก่อนที่จะด าเนินกิจกรรมตามที่นัดหมาย หรือ การติดต่อแจ้งเตือนหรืออัพเดพ
ความคืบหน้า ควรจะมีการแจ้งข้อมูลเพ่ืออัพเดตแก่ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออยู่เสมอ และควรเป็นผู้ที่มี
ความรู้เบื้องต้นในการด าเนินานของหน่วยงานที่เพียงพอในการให้ข้อมูล เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นเฉพาะผู้บริหารหน่วยงานท านั้นที่ให้ข้อมูลได้ บุคลากรในต าแหน่งต่างๆก็ต้อง
สามารถให้ข้อมูลได้เช่นกัน ทั้งในยังมีความเลหลื่อมล้ าในการให้บริการเนื่องจากอาจจะด้วยต าแหน่งหน้าที่ของ
ผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากลุ่มที่ 1 และ
เป็นมาตรฐานเดียวดัน ควรจะมีการท า Checklist เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ เป็นต้น 

   ทั้งนี้การพัฒนาในด้านทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างก้วกระโดดซึ่ง
อนาคตอันใกล้นี้แน่นอนว่าการด าเนินการของบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนต่อผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือต้องสร้างความประทับใจเพ่ิมข้ึนอีกอย่างแน่นอน 

  2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตของการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการบริหารงบประมาณ 
 
  ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้านงบประมาณสามารถแยกกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องออกได้เป็น 2 กลุ่ม
ที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน 
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   กลุ่มที่ 1 คู่ความร่วมมือ (เชิงวิชาการ) เนื่องจากลักษณะขององค์กรที่เป็นคล้ายคลึงกันคือ
แบบราชการ ซึ่งจะมีความเหมือนกันในด้านเชิงโครงสร้างและเนื้องาน ทั้งนี้การตั้งกรอบงบประมาณและการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับกลุ่มที่ 1 ในปัจจุบันถือว่าไม่มีปัญหาเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ
อย่างเพียงพอ ต่อการบริหารจัดการเชิงเครือข่ายที่ถือว่าเพียงพอกับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการบริหารงานดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกับระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ด้วย 

   กลุ่มที่ 2 ผู้ส่งมอบ เนื่องจากโดยลักษณะของผู้ส่งมอบโดยส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของ
พาณิชย์ ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มแรก แม่การก าหนดจ านวนงบประมาณจะไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานของผู้ส่ง
มอบ แต่ก็มีปัญหาหรือความล่าช้าในการเบิกจากบางประการ (ที่ทางผู้ส่งมอบยอมรับได้) อันอาจจะ
เนื่องมาจากการใช้งบประมาณที่ไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการที่ทางหน่วยงานนั้นๆระบุไว้ตามรอบปีงบประมาณ
และได้ด าเนินการเร่งใช้ให้ทันปีงบประมาณในไตรมาสที่ 4 ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานเนื่องจาก
ระยะเวลาในการด าเนินงานตามเงินที่ได้รับนั้นกระชั้นชิดเพราะทางหน่วยงานก็ต้องการที่จะปิดโครงการที่
ได้รับอนุมัติให้ทัน ซึ่งส่งผลให้กระบวนการการด าเนินงานของผู้ส่งมอบขาดระยะเวลาที่พอเหมาะอีกทั้งจาก
ระยะเวลาในช่วงดังกล่าวนอกจากจะส่งผลในเรื่องของประสิทธิภาพในการด าเนินงานแล้ว ราคาของวัสดุหรือ
บริการก็จะมีราคาสูงกว่าในตอนเริ่มไตรมาส 

  3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตของการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 
  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ
อย่างทั่วถึงและมีการเผยแพร่ข่าวสารหลากหลายช่องทางทั้งช่องทางที่เป็นออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่
ได้รับความนิยมสูงแต่ทั้งนี้ในอนาคตควรยังคงช่องทางเป็นเป็นออฟไลน์ เช่น การแจกใบปลิว การส่งจดหมาย 
และอ่ืนๆ เนื่องจากยังมีบางคู่ความร่วมมือหรือผู้ส่งมอบที่ยังไม่มีความพร้อมในการรับข่าวสารในรูปแบบที่เป็น
ออนไลน์อย่างเดียว และ ในการติดต่อประสานงานกันควรติดต่อด้วยวิธีที่ไม่เป็นทางการก่อนเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวและได้ข้อมูลที่เพียงพอก่อนการด าเนินการแบบที่เป็นทางการทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้ง Key 
Person ในแต่ละงานเพื่อให้การประสานงานชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวดัน 
 
  4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตของการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
  ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของมหาวิทยาลัยสามารถที่จะขยายการให้บริการไปยังผู้ส่งมอบ
และคู่ความร่วมมือกลุ่มอ่ืนๆ ได้ บางกลุ่มแต่ยังไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง โดยผู้ส่งมอบโดยส่วนใหญ่จะเป็นความ
ร่วมมือหรือการด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ การขยายการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มนี้กเลยยังไม่แน่ชัด 
ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มคู่ความร่วมมือซึ่งโดยส่วใหญ่จะเป็นกลุ่มความร่วมมืทางด้านวิชาการ การออกแบบ
หลักสูตร การร่วมการท างานวิจัยเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนหรือชุมชนนั้นเป็นเรื่องที่ทาง
มหาวิทยาลัยท าได้ดีอยู่แล้ว แต่เร่องของบริหารวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคู่ความร่วมมือในแบบบูรณา
การอย่างยั่งยืนถือว่ายังน้อยควรจะต้องพัฒนาเพ่ิมมากยิ่งขึ้น จากความร่วมมือของคู่ความร่วมมือ เช่น ราชภัฏ
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กลุ่มศรีอยุธยา ได้ร่วมมือกันจัดงานประชุมวิชาการมากว่า 11 ครั้งซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นและได้รับการตอบ
รับอย่างดี สามารถแข็งขันกับเครือข่ายในลักษณะเดียวดันได้ 
 
  5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตของการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการบริหารจัดการเครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ส านักงานและสถานที่ 
 
  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีสถานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอเพ่ือให้บริการแก่ผู้ส่งมอบหรือคู่ความ
ร่วมมืออย่างเหมาะสม และเข้าถึงง่าย ซึ่งในภาพรวมถือว่าพัฒนาได้ดีขึ้นมากจากอดีตที่ผู้ส่งมอบเคยรวมงาน
มากกว่า 35 ปี และ 20 ปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรอบ 2 – 3 ที่ผ่านมามีความแตกต่างอย่างมากในเรื่องของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่งอ านวยความสะดวกและภูมิทัศน์ แต่ทั้งนี้การพัฒนาของเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว 
ต้องมีการซ้อมบ ารุงในส่วนที่มีความช ารุด เช่น พ้ืนสนามฟตบอลบริเวณลู่ด้านหลัง ตาข่ายสนามบาส สนาม
เทนนิส สภาพที่จอดรถต่อผู้มาติดต่อราชการและผู้มีส่วนได้เสีย ระบบอินเตอร์เนตที่ใช้ฟรีได้แม้ไม่ใช่บุคลากร
หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปริมาณขยะที่ค่อนข้างสูง ความเสื่อมโทรมของบ้าน พักบุคลากร ทั้งนี้การ
พัฒนาและซ่อมบ ารุงดังกล่าวจพท าให้ชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และชมชนโดยรอบมีมหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางอย่างแท้จริง 
 
  6. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตของการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของผู้ส่ง
มอบหรือคู่ความร่วมมือ 
 
  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจของผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องอยู่
เสมอ เช่น การให้เกียรติเป็นประธานแก่คู่ความมือรวมโดยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้เห็นว่า
ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับความร่วมมือของเครือข่ายซึ่งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจกับเครือข่ายได้
อย่างดี ร่วมทั้งการมอบของที่ระลักหรือหนังสือขอบคุณต่างๆ ซึ่งทางผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือหวังว่าอนาคต
จะได้รับความร่วมมือและก าลังใจเช่นนี้ตลอดไป  
มหาวิทยาลัยและผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือมีความร่วมมือกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการด าเนินการผ่านเครือข่ายความร่วมมือเช่น การพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนางานวิจัยร่วมกัน การบริการวิชาการร่วมกันที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งการให้
ทุนการศึกษาจากทางผู้ส่งมอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 
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ภาพที่ 6 สรุปสภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
  รายงานเรื่อง การส ารวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความคาดหวังของ ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ส่ง
มอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะ
ผู้จัดท าสามารถสรุปผลการด าเนินการ เก็บรวมรวมข้อมูลใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศิษย์เก่า บุคลากร 
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ได้ดังนี ้
  กลุ่มเป้าหมายที่ 1 “ศิษย์เก่า” สามารถสรุปผลสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความคาดหวังของ 
ศิษย์เก่า ต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการใช้แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ดังนี้ 
  1) ข้อมูลเชิงปริมาณ  
   1.1) ข้อมูลพื้นฐานของศิษย์เก่า 
  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีสถานภาพโสด โดยส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดที ่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  คือปริญญา มีอาชีพ
ปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ คือ ข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งส าเร็จการศึกษาจากคณะครุและโดยส่วนใหญ่จบ
การศึกษาใชนระหว่างปี พ.ศ.2558 - ปี พ.ศ. 2562  
  1.2) ความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  
  ศิษย์เก่ามีระดับความพึงพอใจและความผูกพันอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ศิษย์เก่าอยากให้บริษัทหรือหน่วยงานของของศิษย์เก่ารับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปท างาน
ด้วย ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ศิษย์เก่าอยากเข้ามาร่วม กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับนักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  1.3) กิจกรรม/สิ่งที่ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยท า/ด าเนินการให้ศิษย์เก่า 
    1. การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร 
เช่น การจัดงานคือสู่เหย้า การจัดกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่า การจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์หรือจิตอาสา กีฬาสานสัมพันธ์ 
    2. เพ่ิมช่องทางในการกระจายข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับศิษย์เก่า เช่น เว็บไซต์ ไลน์
กลุ่ม หรือช่องทางอ่ืนๆที่หลากหลายเพื่อให้เครือข่าวศิษย์เก่ามีความเหนียวแน่น 
    3. ปรับปรุงการบริหารและการด าเนินการของสมาคมศิษย์เก่าเพ่ือให้เป็นศูนย์กลาง
ในการด าเนินการ ประสานกันระหว่างศิษย์เก่าในกรณที่ต้องการความช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
อนาคต เพ่ิมความทันสมัย และเพ่ิมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากข้ึน 
    4. จัดท าของที่ระลึกเพ่ือสร้างความผู้กพันธ์และความภาคภูมิใจแก่ศิษย์เก่า รวมทั้ง
เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
    5. ควรจัดให้มีระยะเวลาในการรับปริญญาที่ชัดเจน 
 
   1.4)  สิ่งที่ท่านรู้สึกชอบ/ประทับใจมหาวิทยาลัย 
    1. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการสอน เป็นกันเอง แนะน านักศึกษา
เป็นอย่างดี ใส่ใจนักศึกษา และมีเทคนิคในการสอนที่ดีเยี่ยม 
     2. มิตรภาพระหว่างเพ่ือนๆในระหว่างที่ศึกษาอยู่ 
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    3. มาตรฐานในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับสูง สอบบรรจุรับ
ราชการในอันดับต้นๆของประเทศ 
    4. สภาพแวดล้มที่ร่วมรื่นและทันสมัย บรรยากาศดี มีจุดนั่งตามอัธยาศัยมากมาย
และร่มเย็น สะอาด และมีการตบแต่งให้สวยงามอยู่เสมอ 
    5. ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูก 
 
   1.5)  สิ่งที่ท่านรู้สึกไม่พึงพอใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
    1. บุคลากรยังไม่มีความเป็นมืออาชีพ 
      1.1สายสนับสนุน พนักงานบางหน่วยงานไม่พร้อมที่จะแนะน านักศึกษา ยัง
ต้องปรับปรุงวิธีการพูดจาและการแสดงออกในการเข้าไปติดต่อขอรับบริการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ไม่
ชัดเจน ต้องติดต่อบ่อยครั้ง การให้บริการที่มีอคติและไม่เท่าเทียม และไม่มีความเอาใจใส่ในการติดตาม
นักศึกษา 
    1.2 มาตรฐานการสอนที่ต่างกันของอาจารย์ในรายวิชาเดียวกันแต่อาจารย์
ผู้สอนคนละคน 
    2. ปรับปรุงทัศนยีภาพเพ่ิมเติม เช่น โรงอาหาร จ านวนขยะ สุนัข คณะครุศาสตร์ 
ระบบการจราจรของหมาวิทยาลัย 
    3. ช่องทางในการติดต่อประสานงานและกระจายข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง 
    4. มหาวิทยาลัยเปิดสาขาวิชาที่ไม่มีความถนัดเพียงเพราะต้องการจ านวนนักศึกษา 
อีกท้ังการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในบางคณะและบางสาขาควรเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
   1.6) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในภาพรวมเก่ียวกับค าถามเก่ียวกับความคาดหวัง
และความต้องการของท่านต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
    1. อยากให้มหาวิทยาลัยเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งส าหรับนักศึกษาใหม่ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป 
    2. อยากให้พัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
    3.  อยากให้มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับ Job Fair และ นักศึกษาท างานระหว่าง
เรียน ที่เป็นนักศึกษาภาคปกติ เพื่อให้ นศ. ได้มีโอกาสเข้าถึงงาน มีประสบการณ์ อันเป็น 
    4. ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งให้สถาบันพิจารณารับ
นักศึกษาท่ีจบจากสถาบันของตนเข้าท างานในต าแหน่งว่างก่อนจะคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
    5. ควรคัดกรอง อาจารย์ต่างชาติ ให้ได้มาตรฐาน ไม่ควรรับนักท่องเที่ยวมาเป็น
อาจารย์ เพราะเขาไม่มีความเป็นแบบอย่างที่ดีพอ 
    6. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น าด้านวิชาการและเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ 
    7. ปรับปรุงอาคารเรียนของคณะครุศาสตร์เนื่องจากมีสภาพที่เก่า 
    8. ระบบการรักษาความปลอดภัย เนื่องจาก มี มหาวิทยาลัยมีจักรยานหายบ่อย 
นักศึกษาส่วนใหญ่ที่พักในมหาวิทยาลัยจะใช้จักรยาน ควรสร้างที่จอดจักรยานและมีการตรวจตราที่ดี 
    9. เพ่ิมระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
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   2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   ศิษย์เก่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความคาดหวังของ ศิษย์เก่า 
ต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า สภาพปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนที่
ยังไม่ค่อยมีการพัฒนาเนื้อหาที่ชั้นเจน เช่น เนื้อหาของรายวิชาที่ยังไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและน่าสนใจ  
การเรียนการสอนล้าสมัย จะต้องมีการบรูณาการหลายๆศาสตร์มากยิ่งขึ้น  ซึ่งควรมีทางเลือกให้นักศึกษา 
สามารถเลือกเรียนวิชาหลักสูตรและมีการเรียนการสอนโดยใช้สื่อโซเชี่ยวมีเดียเพ่ิมขึ้น  โดยปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยมีอาคาร ห้องเรียน และพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น สภาพแวดล้อมดีขึ้น รวมทั้งขั้นตอนการบริการเข้าถึงได้
ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยศิษย์เก่ามีความคาดหวังว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยควรมีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น ตรงกับสายงาน เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพ่ิมสื่อการสอนให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น สามารถดาวน์โหลด
เอกสารการเรียนได้ล่วงหน้า มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  โดยมีการน าเอา
เทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน 
    1.2 ด้านห้องเรียน ตึก อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า
สภาพปัจจุบัน มหาวิทยาลัย มีการสร้าง Mock up เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และรู้จักกับสายงานนั้นๆอย่างลึกซึ้ง 
และควรพัฒนาห้องเรียนร่วมทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนอ่ืนๆ  และในบางห้องที่มีอุปกรณ์ที่พร้อมกับ
หรับการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแต่อาจารย์ผู้สอนยังไม่มีความช านาญในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น ซึ่งศิษย์
เก่าคาดหวังว่าในอนาคตควรเพ่ิมจุดจอดรถของผู้มาติดต่อประสานงานจากบุคคลภายนอกและช่องทางการ
ติดต่อที่สะดวกมากข้ึนผ่านระบบอินเตอร์เนตหรือโซเชี่ยวมีเดีย 
    1.3 ด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการ พบว่า สภาพปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นและมีการบริการจ่ายค่าเทอมผ่านช่องทางออนไลน์ที่
หลากหลาย ซึ่งศิษย์เก่าคาดหวังว่าในอนาคตควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในหลายๆด้านและสามารถ
ให้บริการได้อย่างหลากหลาย เพ่ือลดขั้นตอนในการประสานงานระหว่างบุคคล 
     1.4 ศิษย์เก่ามีความคิดเห็นเกี่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ ปัจจุบัน/
สภาพจริง ในมุมมองของคนนอกเป็นอย่างไร และมีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ นักศึกษาโดย
ส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่อ่ืนๆที่ไกลจากมหาวิทยาลัย ซึ่งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยกลับส่งบุตรหลาน
ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน การประชาสัมพันธ์ที่ดี ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่รู้จักมหาวิทยาลัย โดยการสร้าง
ความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยน่าเรียนรู้อยู่เสมอ และ
ปัจจุบันมีแนวคิดในการสร้างความภาคภูมิในในสถานศึกษาแก่ตัวนักศึกษา ควรการสร้างความเชื่อมั่นทั้งระบบ
การศึกษาและบุคลากร ทั้งนี้ในการพัฒนาชุมชนยังเป็นชุมชนเดิมๆและยังไม่มีการพัฒนา   ซึ่งศิษย์เก่าคาดหวัง
ว่าในอนาคตควรมีการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้น มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น พัฒนาหลักสูตรให้
ตรงกับตลาดแรงงาน สังคม มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่หลากหลาย และ มีความเฉพาะเจาะจง/โดด
เด่น เช่น ถ้าต้องการเรียนศาสตร์นี้ จะต้องเรียนที่ VRU เท่านั้น 
    1.5 ภาพในอนาคตที่ท่านอยากเห็นในอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรที่มีโอกาสเป็นโดย
เรียงจากที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า ปัจจุบันศิษย์เก่ามีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยควร
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชุมชน เป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีความต้องการของ
ตลาด ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย และมีความโดดเด่น เฉพาะด้ าน และ รูปแบบ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการน าการเรียนแบบ Active Learning น ามาปรับใช้ให้กับ
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นักศึกษา อีกทั้ง เร่งพัฒนาสถานที่ต่างๆให้มีความพร้อมกับผู้เรียน มีสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการที่
ทันสมัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยติด Top 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย 
    1.6 ปัจจุบัน ศิษย์เก่าคิดว่าทางมหาวิทยาลัยฯควรมีระบบการบริหารความสัมพันธ์
นะหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนความคิดเห็นของนักศึกษาเพราะนักศึกษาที่เข้ามา
ศึกษามีผลต่อรายได้ของงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ปัจจุบันมีการติดตามผลความต้องการความคาดหวังของนักศึกษา 
ส่วนการบริหารความสัมพันธ์ ยังไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ที่เพียงพอ ควรมีกิจกรรมสนับสนุนความสัมพันธ์ 
เช่น กินเลี้ยง เลี้ยงรุ่น ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์และบอกต่อข้อมูลให้ถึงศิษย์เก่ายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจน อาจจะ
ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการให้มาดูและเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงอย่างจริงจังสร้างชื่อเสียงข้อศิษย์เก่าให้เป็นที่
รู้จักกันในระหว่างรุ่น เว็บไซต์ไม่ดึงดูดคนภายนอกให้เข้ามาใช้ยริการหรือหาข้อมูล ซึ่งศิษยเก่าคาดหวังว่าใน
อนาคตมหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ของศิษย์เก่า ควรเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงให้มาก
ขึ้น โดยสามารถใช้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และเปิดโอกาสให้มีการประเมินเพ่ิมเติม ทุกๆเดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี 
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาต่อไป 
 
  กลุ่มเป้าหมายที่ 2 “บุคลากร” สามารถสรุปผลสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความคาดหวังของ 
บุคลากรต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการใช้แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ดังนี้ 
  1) ข้อมูลเชิงปริมาณ  
   1.1) ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี โดยมีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษา คือปริญญาตรี โดยต าแหน่งงานในปัจจุบันส่วนใหญ่ คือ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ เป็นบุคลากร
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่ระหว่าง 1-5 ปี   
  2) บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความคาดหวังต่อการบริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของบุคลากรต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และความคาดหวัง โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะขอแยกผลการพิจารณาออกเป็นด้าน 6 ด้าน ดังนี้ 
   2.1 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) 
  พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากร ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น  อยู่ในอันดับแรก รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมี
การก าหนดข้อบังคับว่าด้วยสัญญาจ้างพนักงานบุคลากรเหมาะสมกับสถานการณ์ตรงตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ มหาวิทยาลัยบรรจุแต่งตั้งและใช้บุคลากรอย่างเหมาะสมกับงานโดย
วางตัวบุคคลได้อย่างเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  ตามล าดับ ในขณะที่ มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากร อยู่ในล าดับสุดท้าย ส าหรับความคาดหวัง
ของบุคลากรต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า 
มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
มากที่สุด รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และให้ความเป็น
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ธรรมแก่บุคลากร และ มหาวิทยาลัยบรรจุแต่งตั้งและใช้บุคลากรอย่างเหมาะสมกับงานโดยวางตัวบุคคลได้
อย่างเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ตามล าดับ และ ในขณะที่ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยสัญญา
จ้างพนักงานบุคลากรเหมาะสมกับสถานการณ์ตรงตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด อยู่ใน
ล าดับสุดท้าย 

   2.2 ด้านการบริหารงบประมาณ (Money) 
   พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ตรวจสอบการใช้
งบประมาณอย่างเข้มงวด มากที่สุด รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานถูกต้องตามระเบียบ และ มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ตามล าดับ ในขณะที่ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอแก่การบริหารจัดการ 
อยู่ในล าดับสุดท้าย ส าหรับความคาดหวังของบุคลากรต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด อยู่ในล าดับแรก มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการบริหารงบประมาณของหน่วยงานถูกต้องตาม
ระเบียบ อยู่ในล าดับที่สอง มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอแก่การบริหารจัดการ อยู่ใน
ล าดับที่สาม และ ล าดับสุดท้าย คือ มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มงวด 

   2.3 ด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) 
   พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) พบว่า 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล้าตัดสนใจ กล้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการท างานให้ดียิ่งขึ้นและมีการมอบ
นโยบายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยู่ในอันดับที่หนึ่ง และรองลงมา คือ มหาวิทยาลัยวางแผนการปฏิบัติงาน
และประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและตรงตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
ในขณะที่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการแจ้งข่าวสารและการปประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในล าดับสุดท้าย ส าหรับความคาดหวังของบุคลากรต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการแจ้งข่าวสารและการป
ประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ มากเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ  มหาวิทยาลัยวางแผน
การปฏิบัติงานและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและตรงตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล้าตัดสนใจ กล้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการท างานให้ดียิ่งขึ้นและมี
การมอบนโยบายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยู่ในล าดับสุดท้าย 

   2.4 ด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Material) 
   พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
(Material) พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น หลักสูตร งานวิจัย หรือ การบริการวิชาการ ที่
สามารถก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือประเทศได้ อยู่ในอันดับแรก และ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการเช่น หลักสูตร งานวิจัย หรือ การบริการวิชาการ เพ่ือให้พร้อมต่อการ
แข่งขันอยู่เสมอ ในขณะที่ล าดับสุดท้าย คือ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น หลักสูตร งานวิจัย หรือ การบริการ
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียในปัจจุบัน ส าหรับความคาดหวังของ
บุคลากรต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า อันดับที่หนึ่ง 
คือ มหาวิทยาลัยมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น หลักสูตร งานวิจัย หรือ การบริการวิชาการ ที่สามารถก่อ
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เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือประเทศได้ รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการเช่น หลักสูตร งานวิจัย หรือ การบริการวิชาการ เพ่ือให้พร้อม และ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น 
หลักสูตร งานวิจัย หรือ การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ในปัจจุบัน คือ ล าดับสุดท้าย 
 
   2.5 ด้านการบริหารจัดการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส านักงาน (Machine) 
   พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
รักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ เช่นระบบจราจร อุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 อยู่ในอันดับ
ที่หนึ่ง รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติงานที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ 
และ มหาวิทยาลัยมีจ านวนเครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงาน หรือระบบที่ช่วยในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงและ
ท างานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนๆ ตามล าดับ ในส่วนของ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการดูแล ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ให้มี
ความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ อยู่ในล าดับสุดท้าย ส าหรับความคาดหวังของบุคลากรต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า อันดับที่หนึ่งเท่ากัน คือ มหาวิทยาลัยมี
จ านวนเครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงาน หรือระบบที่ช่วยในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงและท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ และ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการดูแล ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 
ส่วนอันดับรองลงมา คือ มหาวิทยาลัยจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติงานที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ 
และอันดับสุดท้าย คือ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอยู่เสมอ เช่นระบบจราจร อุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 
   2.6 ด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของบุคลากร (Morale) 
   พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของ
บุคลากร (Morale) พบว่า มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมค่านิยมของมหาวิทยาลัย VALAYA อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในอันดับที่หนึ่ง และ รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเงินอุดหนุนสวัสดิการหลักและ
สวัสดิการยืดหยุ่นเหมาะสมและครอบครุมกับบุคคลการทุกส่วนงาน และ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ อยู่ในล าดับสุดท้าย ส าหรับความคาดหวังของ
บุคลากรต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัย
มีการจัดสรรเงินอุดหนุนสวัสดิการหลักและสวัสดิการยืดหยุ่นเหมาะสมและครอบครุมกับบุคคลการทุกส่วนงาน 
อยู่ในอันดับที่หนึ่ง และ รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ส่วนล าดับสุดท้าย คือ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
VALAYA อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  3) ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) พบว่า สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน การประเมินภาระงาน ณ 
ปัจจุบัน มีความเป็นธรรม ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรสู่ผู้บริหารและจากผู้บริหารสู่บุคลากรยังไม่
ชัดเจน จึงควรมีช่องทางกลางในการติดต่อสื่อสารโดยให้ได้ข้อเท็จจริงที่ตรงกัน โดยบุคลากรมคีวามคาดหวังใน
อนาคตให้การประเมินภาระงานที่มีความเป็นธรรมและครอบครุมต่อลักษณะการท างานของแต่ละบุคคล การ
ประเมนผลงานควรประเมินปีละ 2 ครั้ง และควรพัฒนาระบบในการรักษาคนดี คนเก่งให้ท างานร่วมกับ
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มหาวิทยาลัยนานๆ มากิย่งขึ้นเพื่อลดอัตราการลาออก สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย ทุก
ประเภท เพื่อให้การท างานมีความเป็นกัลยาณมิตร 
  ด้านการบริหารงบประมาณ (Money) พบว่า สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน การจัดสรรงบประมาณ ยัง
ควรต้องมีการพัฒนาในประเด็นของการประหยัด การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความ
โปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณ มีจัดสรรงบประมาณลงไปสู่กิจกรรมที่มีความหลากหลายแต่ทั้งนี้กิจกรรม
หลายๆอย่างยังคงเป็นกิจกรรมที่ไม่แต่ต่างจากปีที่ผ่านมา การจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
โดยคาดหวังว่าอยากให้การจัดสรรงบประมาณเท่าๆกันโดยไม่ได้คิดจากรายหัวนักศึกษา  จัดสรรงบประมาณที่
มากขึ้นกว่าปัจจุบัน สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณได้ในทุกขั้นตอน ควรมีการปรับระเบียบในการ
เบิกจ่ายที่ง่ายและสะดวกตัวผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งต้องมีความทันสมัยทันต่อสถาณการณ์ปัจจุบัน  ควรมิการเพ่ิม
งบประมาณในสวัสดิการส าหรับบุคลากรเพ่ือการสร้างขวัญและก าลังใจ เช่น สวัสดิการยืดหยุ่น เป็นต้น 
  ด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) พบว่า  สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนและตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์  ผู้ให้บริการในระดับคณะ/หน่วยงานยังไม่สามารถ
สื่อสารหรือถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนและบุคลากรอ่ืนให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน  บุคลากรด าเนินการปฏิบัติงานโดย
คาดความมุ่งมั่นในการท างาน เพียงแค่ท างานให้เสร็จตามที่รับมอบหมาย  ผู้บริหารกล้าปรับปรุงกระบวนการ
และแนวนโยบายเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบุคลากรมีความคาดหวังในอนาคตควร พัฒนา
ระบบในการแจ้งข่าวสารเพื่อการประสานงานกับระหว่างบุคลากรหรือผู้บริหาร 
  ด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Material) พบว่า สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน  มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของหมาวิทยาลัยอยู่อย่างสม่ าเสมอ คุณภาพของงานวิจัยขงมหาวิทยาลัยยังไม่
สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนอีกอย่างต่อเนื่อง โดยมีความคาดหวัง
ในอนาคต อยากให้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการมาว่าจะเป็นหลักสูตร การวิจัยหรืองานอ่ืนให้ให้เป็นที่รู้จักในวง
กว้างมากยิ่งขึ้น ไม่ควรเน้นที่ปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ควรเน้นที่คุณภาพเพ่ือความยั่งยืน การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ภายนอกทราบถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของมหาวิทยาลัย 
  ด้านการบริหารจัดการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส านักงาน (Machine) พบว่า สภาพที่เป็น
จริงในปัจจุบัน มีการจัดเตรียมอุปกรณืเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น Covid-19 สถานที่
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยยังไม่ดึงดูด ไม่สะดุดต่างและท าให้ประชาชนที่ผ่านไปมาไม่ทราบว่าคือมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ระบบอินเตอร์เน็ตต้องพัฒนาและควรเป็นฟรีไวไฟให้บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อประสานงาน
สามารถใช้ได้ฟรี บุคลากรคาดหวังว่าในอนาคตควรพัฒนาระบบอินเตอร์เนตให้รวดเร็วและครอบครุมมาก
ยิ่งขึ้น ในส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ส านักงาน ในห้องเรียน ยังมีการช ารุดและขาดการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงใน
หลายพื้นท่ี ปรับทัศนยภาพด้านหน้ามาหวทิยาลัยให้สวยงามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น และควรมีการจัดอุปกรณื
เพ่ือให้รองรับต่อการสอนแบบออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ 
  ด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของบุคลากร (Morale) พบว่า สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
สวัสดิการที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นสวัสดิการที่ดีแต่ควรจะเพ่ิมงบประมาณและครอบคุมกับบุคลากรทุกประเภท 
 โดยคาดหวังให้เพ่ิมงบประมาณของสวัสดิการยืดหยุ่นให้มากข้ึนเพราะเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากรและควรครอบคุมกับบุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ 
 
กลุ่มเป้าหมายที่ 3 “ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ” สามารถสรุปผลสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ดังนี้ 
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  1) ข้อมูลเชิงปริมาณ  
   1.1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี โดยมี
สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา คือปริญญาตรี โดยความสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู ้ส่งมอบหรือ
คู่ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  คือ มหาวิทยาลัย/ หน่วยงาน
คู่สัญญา/ โรงเรียน/ชุมชน เช่น 1) มหาวิทยาลัยที่ร่วมท า MOU ทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือ พัฒนา
นักศึกษาและบุคลากรใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การจัดโครงการร่วมกัน หรือ 
โรงเรียนร่วมเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่การเรียนระดับ อุดมศึกษา 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยา
ร่วมวิจัย และวิชาการ 3) ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 10 ต าบล และ จังหวัดสระแก้ว 11 ต าบลให้ ความ
ร่วมมือด้านวิชาการ และมีระยะเวลาในความร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยส่วนใหญ่ระหว่าง 6-10 ปี   
 2) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความคาดหวัง
ต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  พบว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พบว่า สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และความคาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ซึ่งจะขอแยกผลการพิจารณาออกเป็นด้าน 6 ด้าน 
ดังนี้ 
   2.1 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
สภาพปัจจุบันของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในอันดับแรก รองลงมาคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้บริการกริยา มารยาท บริการด้วยความ
เต็มใจและสุภาพ โดยมี ผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือได้รับการอธิบาย ชี้แจง ค าแนะน าที่ดีจากเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้บริการด้วยความโปร่งใส ไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติอยู่ในล าดับที่สาม
เท่ากัน ในขณะที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการแนะน าแก้ปัญหา และตอบข้อซักถาม
ได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ อยู่ในล าดับสุดท้าย ส าหรับความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยให้บริการกริยา มารยาท บริการด้วยความเต็มใจและสุภาพ ในขณะที่ ผู้ส่งมอบหรือคู่ความ
ร่วมมือได้รับการอธิบาย ชี้แจง ค าแนะน าที่ดีจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในล าดับสุดท้าย 

   2.2 ด้านการบริหารงบประมาณ (Money) พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพ
ปัจจุบันของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มาก
ที่สุด รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มงวด และ มหาวิทยาลัย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอแก่การบริหารจัดการตามล าดับ ในขณะที่ มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการ
บริหารงบประมาณของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบ อยู่ในล าดับสุดท้าย ส าหรับความคาดหวังของผู้ส่งมอบ
และคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า  
อันดับหนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รองลงมา 
คือ  มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมืออย่างทั่วถึง
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และมีการเผยแพร่ข่าวสารหลากหลายช่องทาง  และมีอันดับสุดท้าย คือ มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการ
บริหารงบประมาณของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบ และ  มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ตรวจสอบการใช้
งบประมาณอย่างเข้มงวด  
   2.3 ด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านการ
บริหารงานทั่วไป (Management) พบว่า มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนและโปร่งใสในการประสานงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ อยู่ในอันดับที่หนึ่ง และรองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมืออย่างทั่วถึงและมีการเผยแพร่
ข่าวสารหลากหลายช่องทาง ในขณะที่ มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ขั้นตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน อยู่ใน
ล าดับสุดท้าย ส าหรับความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวเนื่อง
กับผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมืออย่างทั่วถึงและมีการเผยแพร่ข่าวสารหลากหลายช่องทาง มากเป็นอันดับแรก 
รองลงมา คือ  มหาวิทยาลัยให้บริการกับผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน – 
หลัง และ มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ขั้นตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน อยู่ในล าดับสุดท้าย 
   2.4 ด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Material) พบว่า ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในด้านการบริหารวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Material) พบว่า ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
ของมหาวิทยาลัยสามารถที่จะขยายการให้บริการไปยังผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือกลุ่มอ่ืนๆ  ได้ อยู่ในอันดับ
แรก และ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพ่ือให้พร้อมต่อการแข่งขันอยู่เสมอ 
ในขณะที่ล าดับสุดท้าย คือ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือ ส าหรับความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของมหาวิทยาลัยสามารถที่
จะขยายการให้บริการไปยังผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือกลุ่มอ่ืนๆ ได้ รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของผู้ส่งมอบและมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพ่ือให้
พร้อมต่อการแข่งขันอยู่เสมอ คือ ล าดับสุดท้าย 
   2.5 ด้านการบริหารจัดการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส านักงาน (Machine) พบว่า 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยสถานที่เพ่ือให้บริการแก่ผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือมีอย่าง
เหมาะสม และเข้าถึงสะดวก และ มหาวิทยาลัยมีระบบการให้บริการท่ีเหมาะสม และทันสมัย อยู่ในอันดับที่
หนึ่งเท่ากัน รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอแก่ผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ เช่น ที่
นั่งคอยรับบริการ เป็นต้น ส าหรับความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยมีระบบการ
ให้บริการท่ีเหมาะสม และทันสมัย ส่วนอันดับรองลงมา คือ มหาวิทยาลัยสถานที่เพ่ือให้บริการแก่ผู้ส่งมอบ
หรือคู่ความร่วมมือมีอย่างเหมาะสม และเข้าถึงสะดวก และอันดับสุดท้าย คือ มหาวิทยาลัยมี สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เพียงพอแกผู่้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ เช่น ที่นั่งคอยรับบริการ เป็นต้น 
   2.6 ด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของบุคลากร (Morale) พบว่า ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
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ราชูปถัมภ์ ในด้านการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจของบุคลากร (Morale) พบว่า มหาวิทยาลัยและผู้ส่ง
มอบหรือคู่ความร่วมมือมีความร่วมมือกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมอย่าง
ยั่งยืน อยู่ในอันดับที่หนึ่ง และ รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจของผู้ส่งมอบหรือ
คู่ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ส าหรับความคาดหวังของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า มหาวิทยาลัยและผู้ส่งมอบหรือคู่ความ
ร่วมมือมีความร่วมมือกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน  อยู่ใน
อันดับที่หนึ่ง และ รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจของผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
 3) ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   การติดต่อประสานงานกันระหว่างผ่างมอบและคู่ความร่วมมือนั้น สถาพปัจจุบันของการ
ด าเนินการที่ต้องติดต่อการบุคลากรสามรถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มง่ายๆได้ดังนี้คือ  
    กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคลากรที่เต็มใจในการท างานมีความช านาญในการท างาน การ
ประสานงาน โดยมีขั้นตอนที่แน่นชัดและชันเจน ให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสานงานในกรณีที่ติดต่อเรื่องการประชุมพูดคุยของคู่ความร่วมมือหรือ
หรือการติดต่อประสานงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ส่งมอบซึ่งได้รับการอธิบาย ชี้แจง ค าแนะน าที่ดีจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือได้รับการอธิบาย ชี้แจง ค าแนะน า แก้ปัญหา และ
ตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
    กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานยังไม่เป็นมาตรฐานในการประสานงาน ซึ่ง
อาจจะเกิดจากมาตรฐานหรือขั้นตอนในการด าเนินงานที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงาน เช่น กรณีที่ทางคู่ความ
ร่วมมือมาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่แตกต่างกัน บางหน่วยงานมีการส ารองที่จอดรถ รวมทั้งสอบถาม
ถึงอาหารเบรคหรืออาหารกลางวัน แต่อีกหน่วยงานกลับไม่มีการเตรียมการดังกล่าว ซึ่งอาจจะส่งผลให้คู่ความ
ร่วมมือเสียเวลา เช่น การหาที่จอดรถก่อนที่จะด าเนินกิจกรรมตามที่นัดหมาย หรือ การติดต่อแจ้งเตือนหรือ
อัพเดพความคืบหน้า ควรจะมีการแจ้งข้อมูลเพ่ืออัพเดตแก่ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออยู่เสมอ และควรเป็นผู้
ที่มีความรู้เบื้องต้นในการด าเนินานของหน่วยงานที่เพียงพอในการให้ข้อมูล เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นเฉพาะผู้บริหารหน่วยงานท านั้นที่ให้ข้อมูลได้ บุคลากรในต าแหน่งต่างๆก็ต้อง
สามารถให้ข้อมูลได้เช่นกัน ทั้งในยังมีความเลหลื่อมล้ าในการให้บริการเนื่องจากอาจจะด้วยต าแหน่งหน้าที่ของ
ผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือ ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากลุ่มที่ 1 และ
เป็นมาตรฐานเดียวดัน ควรจะมีการท า Checklist เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ เป็นต้น 
ทั้งนี้การพัฒนาในด้านทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างก้วกระโดดซึ่งอนาคตอันใกล้นี้
แน่นอนว่าการด าเนินการของบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนต่อผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือต้อง
สร้างความประทับใจเพ่ิมข้ึนอีกอย่างแน่นอน 
   ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้านงบประมาณสามารถแยกกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องออกได้เป็น 
2 กลุ่มที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน 
    กลุ่มที่ 1 คู่ความร่วมมือ (เชิงวิชาการ) เนื่องจากลักษณะขององค์กรที่เป็นคล้ายคลึง
กันคือแบบราชการ ซึ่งจะมีความเหมือนกันในด้านเชิงโครงสร้างและเนื้องาน ทั้งนี้การตั้งกรอบงบประมาณและ
การจัดสรรงบประมาณส าหรับกลุ่มที่  1 ในปัจจุบันถือว่าไม่มีปัญหาเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอ ต่อการบริหารจัดการเชิงเครือข่ายที่ถือว่าเพียงพอกับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการบริหารงานดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกับระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยด้วย 
    กลุ่มที่ 2 ผู้ส่งมอบ เนื่องจากโดยลักษณะของผู้ส่งมอบโดยส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบ
ของพาณิชย์ ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มแรก แม่การก าหนดจ านวนงบประมาณจะไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานของผู้
ส่งมอบ แต่ก็มีปัญหาหรือความล่าช้าในการเบิกจากบางประการ (ที่ทางผู้ส่งมอบยอมรับได้) อันอาจจะ
เนื่องมาจากการใช้งบประมาณที่ไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการที่ทางหน่วยงานนั้นๆระบุไว้ตามรอบปีงบประมาณ
และได้ด าเนินการเร่งใช้ให้ทันปีงบประมาณในไตรมาสที่ 4 ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานเนื่องจา ก
ระยะเวลาในการด าเนินงานตามเงินที่ได้รับนั้นกระชั้นชิดเพราะทางหน่วยงานก็ต้องการที่จะปิดโครงการที่
ได้รับอนุมัติให้ทัน ซึ่งส่งผลให้กระบวนการการด าเนินงานของผู้ส่งมอบขาดระยะเวลาที่พอเหมาะอีกทั้งจาก
ระยะเวลาในช่วงดังกล่าวนอกจากจะส่งผลในเรื่องของประสิทธิภาพในการด าเนินงานแล้ว ราคาของวัสดุหรือ
บริการก็จะมีราคาสูงกว่าในตอนเริ่มไตรมาส 
   ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ส่งมอบหรือ
คู่ความร่วมมืออย่างทั่วถึงและมีการเผยแพร่ข่าวสารหลากหลายช่องทางทั้งช่องทางที่เป็นออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็น
ช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงแต่ทั้งนี้ในอนาคตควรยังคงช่องทางเป็นเป็นออฟไลน์ เช่น การแจกใบปลิว การส่ง
จดหมาย และอ่ืนๆ เนื่องจากยังมีบางคู่ความร่วมมือหรือผู้ส่งมอบที่ยังไม่มีความพร้อมในการรับข่าวสารใน
รูปแบบที่เป็นออนไลน์อย่างเดียว และ ในการติดต่อประสานงานกันควรติดต่อด้วยวิธีที่ไม่เป็นทางการก่อน
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและได้ข้อมูลที่เพียงพอก่อนการด าเนินการแบบที่เป็นทางการทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรมี
การจัดตั้ง Key Person ในแต่ละงานเพื่อให้การประสานงานชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวดัน 
   ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของมหาวิทยาลัยสามารถที่จะขยายการให้บริการไปยังผู้
ส่งมอบและคู่ความร่วมมือกลุ่มอ่ืนๆ ได้ บางกลุ่มแต่ยังไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง โดยผู้ส่งมอบโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นความร่วมมือหรือการด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ การขยายการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มนี้กเลย
ยังไม่แน่ชัด ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มคู่ความร่วมมือซึ่งโดยส่วใหญ่จะเป็นกลุ่มความร่วมมืทางด้านวิชาการ การ
ออกแบบหลักสูตร การร่วมการท างานวิจัยเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนหรือชุมชนนั้นเป็นเรื่องที่
ทางมหาวิทยาลัยท าได้ดีอยู่แล้ว แต่เร่องของบริหารวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคู่ความร่วมมือในแบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืนถือว่ายังน้อยควรจะต้องพัฒนาเพ่ิมมากยิ่งขึ้น จากความร่วมมือของคู่ความร่วมมือ เช่น 
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ได้ร่วมมือกันจัดงานประชุมวิชาการมากว่า 11 ครั้งซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นและได้รับการ
ตอบรับอย่างดี สามารถแข็งขันกับเครือข่ายในลักษณะเดียวดันได้ 
   ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีสถานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอเพ่ือให้บริการแก่ผู้ส่งมอบ
หรือคู่ความร่วมมืออย่างเหมาะสม และเข้าถึงง่าย ซึ่งในภาพรวมถือว่าพัฒนาได้ดีขึ้นมากจากอดีตที่ผู้ส่งมอบ
เคยรวมงานมากกว่า 35 ปี และ 20 ปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรอบ 2 – 3 ที่ผ่านมามีความแตกต่างอย่างมากใน
เรื่องของเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่งอ านวยความสะดวกและภูมิทัศน์ แต่ทั้งนี้การพัฒนาของเครื่องมือและอุปกรณ์
ดังกล่าว ต้องมีการซ้อมบ ารุงในส่วนที่มีความช ารุด เช่น พื้นสนามฟตบอลบริเวณลู่ด้านหลัง ตาข่ายสนามบาส 
สนามเทนนิส สภาพที่จอดรถต่อผู้มาติดต่อราชการและผู้มีส่วนได้เสีย ระบบอินเตอร์เนตที่ใช้ฟรีได้แม้ไม่ใช่
บุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปริมาณขยะที่ค่อนข้างสูง ความเสื่อมโทรมของบ้านพักบุคลากร ทั้งนี้
การพัฒนาและซ่อมบ ารุงดังกล่าวจพท าให้ชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และชมชนโดยรอบมีมหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางอย่างแท้จริง 
   ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจของผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่องอยู่เสมอ เช่น การให้เกียรติเป็นประธานแก่คู่ความมือรวมโดยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ซึ่งท า



67 

 
ให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับความร่วมมือของเครือข่ายซึ่งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจกับ
เครือข่ายได้อย่างดี ร่วมทั้งการมอบของที่ระลักหรือหนังสือขอบคุณต่างๆ ซึ่งทางผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
หวังว่าอนาคตจะได้รับความร่วมมือและก าลังใจเช่นนี้ตลอดไป  
มหาวิทยาลัยและผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือมีความร่วมมือกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการด าเนินการผ่านเครือข่ายความร่วมมือเช่น การพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนางานวิจัยร่วมกัน การบริการวิชาการร่วมกันที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  รวมทั้งการให้
ทุนการศึกษาจากทางผู้ส่งมอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 
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