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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  2) วเิคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัและพฒันาความตรงของโมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดั
การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัไดแ้ก่  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 สาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จ านวน 143 คน เคร่ืองมือในการวิจยัคือ
แบบสอบถาม ไดค้่า IOC=0.825-9.504,  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  = 0.632-1.254, ค่าความเช่ือมัน่ = 
0.820-0.945 และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สัน และการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
(CFA) และการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการวจิยัพบวา่ 1) ประสิทธิผลการจดั
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การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) โมเดลการวดัตวัแปรแฝงประสิทธิผลการจดัการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พิจารณาจากดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนประกอบดว้ย χ2 = 57.676, df = 41, 
χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 โดยมีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบของ   ตวัแปรสังเกตไดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.623-0.992 และมีนยัส าคญัทุกค่าท่ีระดบั 
.01 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่าสูงสุดคือ ทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ดา้นการรู้คิด 
และดา้นความรู้สึก ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ ตวัแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา 
สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ไดร้้อยละ 43.10 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และตวัแปรแฝงทศันคติท่ีดี
ต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ไดร้้อยละ 33.00 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และตวัแปรแฝงทั้ง 2 ตวัแปรสามารถร่วมกนัท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ได ้52.60 %  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผลการจดัการศึกษา, มาตรฐานคุณวฒิุ, สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
Abstract 
 This study aimed: 1) to investigate a degree of effectiveness in educational management 
based on the frameworks for qualifications at the undergraduate level with public administration 
major in Sakon Nakhon Rajabhat University, 2) to analyzed the Confirmatory Factors and develop 
the consistency of  factors influencing toward effectiveness in educational management based on 
the frameworks for qualifications at the Bachelor Degree in Public Administration in Sakon 
Nakhon Rajabhat University. A sample used in the study was freshmen, sophomores and juniors 
with their major in public administration at Sakon Nakhon Rajabhat University totaling 143 
students.  A questionnaire of five-Likert type rating scales (with IOC =0.825-9.504, discrimination 

 
 

power (r) = 0.632-1.254, validity co-efficient = 0.820-0.945) was used to collect the data. Statistics 
used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product 
moment correlation coefficient confirmatory factor analysis (CFA). Findings of the study revealed 
as follows. 1) The effectiveness of educational management based on the frameworks for 
qualifications at the undergraduate level with public administration major in Sakon Nakhon 
Rajabhat University as a whole was at high level. 2) Model of latent variable measure of 
effectiveness in educational management according to the bachelor degree in public 
administration. Be consistent with the empirical data. Based on the consistency index include χ2 = 
57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR 
= 0.035.  The factor loadings of the observed variables were between 0.623-0.992 and statistically 
significant at .01. the attitude toward public administration in effective domain and cognitive 
domain, respectively. Latent variables, satisfaction with education can be predict the effectiveness 
of education management according to the bachelor degree in public administration, 43.10% were 
statistically significant at the .01 level. The attitude toward public administration can be predict the 
effectiveness of educational management according to the bachelor degree in public 
administration, 33.00% were statistically significant at .01 level. And the two latent variables 
could predict the effectiveness of educational management according to the bachelor degree. 
Public administration was 52.60% at the .01 level of significance. 
 
Keyword: effectiveness in educational management, frameworks for qualifications, public  
                 administration 
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บทน า 
พนัธกิจหลกัท่ีส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษาหรือมหาวทิยาลยัในฐานะท่ีเป็นขมุปัญญา ของ

สังคมท่ีเป็นพนัธกิจท่ียอมรับในระดบัสากลมี 4 ประการ คือ 1) การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อ
พฒันาก าลงัคนในระดบัสูงใหก้บั สังคม ประเทศชาติ 2) การวจิยั เพื่อสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ สู่ความ
เป็นเลิศทางวชิาการ 3) การบริการทางวชิาการแก่สังคม เพื่อสร้างสรรคจ์รรโลงใหส้ังคม
เจริญกา้วหนา้และพฒันาคุณภาพชีวติของคนในสังคม โดยใชว้ชิาการขั้นสูงเป็นพื้นฐาน  4) การท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลกัษณ์แห่งชาติไทย (Ma-un, 2016) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 
2558 ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคคื์อ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวถีิชีวติภายใตค้วามขดัแยง้ทางค่านิยม รวมทั้งมีการพฒันา
นิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม 2) มีความรู้ทางวชิาการและทกัษะทางวชิาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 3) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 4) สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับ
ฟังความเห็นท่ีแตกต่างและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และ 5) มีประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ
ใชเ้คร่ืองมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแกปั้ญหาทางการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ี ประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการฉบบัดงักล่าวยงัไดก้ าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อยา่งนอ้ย 5 ดา้นคือ 1) ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  2) ดา้น
ความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 5) 
ดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

การจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิผลนั้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรบริหารจดัการอยา่งรอบดา้น
ตามวฏัจกัรการศึกษา ไดแ้ก่ หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และการวดัและการประเมินผลการ
เรียนรู้ นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึง ทรัพยาการการเรียนการสอน การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี รวมถึง
การเสริมสร้างทศันคติท่ีดีของผูเ้รียนต่อสาขาวชิาหรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาดว้ย จากการศึกษา
ของ Ma-un (2016: p. 171)  พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน เช่น ความแตกต่างระหวา่งบุคลิกของผูเ้รียน ประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีต และความรู้ความ
เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีก าลงัจะเรียน   2) บริบทในการเรียนรู้ เช่น การบริหารจดัการหลกัสูตร

 
 

และรายวชิารวมทั้งลกัษณะและประเภทของหลกัสูตร และ 3) ลกัษณะและวธีิการของอาจารยผ์ูส้อน 
เช่น บุคลิกภาพ คุณลกัษณะ ประสบการณ์ และคุณวฒิุของอาจารยผ์ูส้อน รูปแบบและวธีิการสอน 
และวธีิการบริหารจดัการรายวชิา 
 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยั    ราชภฏั
สกลนคร จากสังเกตการณ์ของผูว้จิยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อนพบวา่ ผลการจดัการศึกษา  ยงัไม่
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเท่าท่ีควรในหลายประการ เช่น คุณภาพของนกัศึกษา อาจารยมี์ภาระ
งานสอนมากและไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนนกัศึกษา  แหล่งคน้ควา้เพิ่มเตม็ส าหรับนกัศึกษามีนอ้ย 
ขาดเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนประจ าสาขาวชิา งบประมาณไมเ่พียงพอ อตัรา   การลาออกระหวา่งเรียน
ของนกัศึกษา และการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัของอาจารยย์งัมีนอ้ย  และวสิัยทศัน์ในการบริหาร
จดัการ เป็นตน้  เหล่าน้ี ลว้นเป็นดชันีช้ีใหเ้ห็นวา่ประสิทธิผลการจดัการศึกษาขององคก์ารยงัไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ นอกจากน้ีหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนคร มีจ านวนผูส้นใจสมคัรเขา้เรียนเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง ของมหาวทิยาลยัทุกปี จาก
ประสบการณ์ของผูว้จิยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อน พบวา่ ประสิทธิผลการจดัการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษายงัอยูใ่นระดบันอ้ย ตรงกนัขา้มกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีมีมาก   จึง
สมควรปรับปรุงและหาแนวทางพฒันาใหมี้ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน เพื่อพฒันาคุณภาพนกัศึกษา ให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานดงักล่าว และผา่นเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษาวจิยัโมเดลปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
เพื่อยกระดบัประสิทธิผลในการจดัการศึกษาของสาขาวชิาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนครเพิ่มมากข้ึน และส่งผลต่อมาตรฐานของหลกัสูตรดา้นการพฒันาผูเ้รียน และคะแนน
ประกนัคุณภาพการศึกษาภาพรวมเพิ่มข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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บทน า 
พนัธกิจหลกัท่ีส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษาหรือมหาวทิยาลยัในฐานะท่ีเป็นขมุปัญญา ของ

สังคมท่ีเป็นพนัธกิจท่ียอมรับในระดบัสากลมี 4 ประการ คือ 1) การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อ
พฒันาก าลงัคนในระดบัสูงใหก้บั สังคม ประเทศชาติ 2) การวจิยั เพื่อสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ สู่ความ
เป็นเลิศทางวชิาการ 3) การบริการทางวชิาการแก่สังคม เพื่อสร้างสรรคจ์รรโลงใหส้ังคม
เจริญกา้วหนา้และพฒันาคุณภาพชีวติของคนในสังคม โดยใชว้ชิาการขั้นสูงเป็นพื้นฐาน  4) การท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลกัษณ์แห่งชาติไทย (Ma-un, 2016) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 
2558 ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคคื์อ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวถีิชีวติภายใตค้วามขดัแยง้ทางค่านิยม รวมทั้งมีการพฒันา
นิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม 2) มีความรู้ทางวชิาการและทกัษะทางวชิาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 3) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 4) สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับ
ฟังความเห็นท่ีแตกต่างและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และ 5) มีประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ
ใชเ้คร่ืองมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแกปั้ญหาทางการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ี ประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการฉบบัดงักล่าวยงัไดก้ าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อยา่งนอ้ย 5 ดา้นคือ 1) ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  2) ดา้น
ความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 5) 
ดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

การจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิผลนั้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรบริหารจดัการอยา่งรอบดา้น
ตามวฏัจกัรการศึกษา ไดแ้ก่ หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และการวดัและการประเมินผลการ
เรียนรู้ นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึง ทรัพยาการการเรียนการสอน การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี รวมถึง
การเสริมสร้างทศันคติท่ีดีของผูเ้รียนต่อสาขาวชิาหรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาดว้ย จากการศึกษา
ของ Ma-un (2016: p. 171)  พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน เช่น ความแตกต่างระหวา่งบุคลิกของผูเ้รียน ประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีต และความรู้ความ
เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีก าลงัจะเรียน   2) บริบทในการเรียนรู้ เช่น การบริหารจดัการหลกัสูตร

 
 

และรายวชิารวมทั้งลกัษณะและประเภทของหลกัสูตร และ 3) ลกัษณะและวธีิการของอาจารยผ์ูส้อน 
เช่น บุคลิกภาพ คุณลกัษณะ ประสบการณ์ และคุณวฒิุของอาจารยผ์ูส้อน รูปแบบและวธีิการสอน 
และวธีิการบริหารจดัการรายวชิา 
 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยั    ราชภฏั
สกลนคร จากสังเกตการณ์ของผูว้จิยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อนพบวา่ ผลการจดัการศึกษา  ยงัไม่
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเท่าท่ีควรในหลายประการ เช่น คุณภาพของนกัศึกษา อาจารยมี์ภาระ
งานสอนมากและไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนนกัศึกษา  แหล่งคน้ควา้เพิ่มเตม็ส าหรับนกัศึกษามีนอ้ย 
ขาดเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนประจ าสาขาวชิา งบประมาณไมเ่พียงพอ อตัรา   การลาออกระหวา่งเรียน
ของนกัศึกษา และการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัของอาจารยย์งัมีนอ้ย  และวสิัยทศัน์ในการบริหาร
จดัการ เป็นตน้  เหล่าน้ี ลว้นเป็นดชันีช้ีใหเ้ห็นวา่ประสิทธิผลการจดัการศึกษาขององคก์ารยงัไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ นอกจากน้ีหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนคร มีจ านวนผูส้นใจสมคัรเขา้เรียนเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง ของมหาวทิยาลยัทุกปี จาก
ประสบการณ์ของผูว้จิยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อน พบวา่ ประสิทธิผลการจดัการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษายงัอยูใ่นระดบันอ้ย ตรงกนัขา้มกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีมีมาก   จึง
สมควรปรับปรุงและหาแนวทางพฒันาใหมี้ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน เพื่อพฒันาคุณภาพนกัศึกษา ให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานดงักล่าว และผา่นเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษาวจิยัโมเดลปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
เพื่อยกระดบัประสิทธิผลในการจดัการศึกษาของสาขาวชิาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนครเพิ่มมากข้ึน และส่งผลต่อมาตรฐานของหลกัสูตรดา้นการพฒันาผูเ้รียน และคะแนน
ประกนัคุณภาพการศึกษาภาพรวมเพิ่มข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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 2. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบเชิงยนืยนัและพฒันาความตรงของโมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผูว้จิยัก าหนดขั้นตอนและ
รายละเอียดในการวิจยัดงัน้ี 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 
2  และชั้นปีท่ี 3  จ านวน  482 คน  (ขอ้มูลจากส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสกลนคร เม่ือวนัท่ี 13  มีนาคม  พ.ศ. 2560) โดยใชว้ธีิการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชรู้ปแบบตารางของ Krejcies and Morgan (1973 cited in Kitpredaborisut,  1997) ส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1  ชั้นปีท่ี 2  และชั้นปีท่ี 3 
จ านวน 143 คน โดยอาศยัการสุ่มตวัอยา่งขอ้มูลโดยใชห้ลกัความน่าจะเป็นดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified sampling) และการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple sampling) (Vanichbanja, 1999)  
        2.  เคร่ืองมือในการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 5 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ ชั้นปี ประสบการณ์เรียนวชิาวจิยั 
และประสบการณ์ท าวจิยั มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนท่ี 2 ขอ้มูลประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีลกัษณะเป็นมาตร
วดัประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดบัคือ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 3 
หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารย ์ทรัพยากรการเรียนการสอน และการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี มีลกัษณะเป็นมาตรวดั
ประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดบัคือ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 3 
หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
ตอนท่ี 4 ทศันคติท่ีดีต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มีลกัษณะเป็นมาตรวดัประมาณค่า (Rating 
scales) 5 ระดบัคือ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 3 หมายถึง เห็นดว้ยปาน
กลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 

 
 

 3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 1) สร้างเคร่ืองมือ
วจิยัจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา 2) น าไปตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
ของเคร่ืองมือ โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอดคลอ้งรายขอ้ (Items objective congruence-IOC) 3. น า
แบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์
ท่ีไม่จดัอยูใ่นกลุ่มประชากร จ านวน 30 คน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .875 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัใชก้ารวเิคราะห์เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power) ของแบบสอบถาม
โดยวธีิการหาค่าสหสัมพนัธ์รายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation) โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ .235 ข้ึนไป (Pengsawat, 2010)  โดยสรุปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อค านวณหาค่าสถิติ โดยการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
ตามวธีิของ Cronbach (Cronbach’s coefficient alpha) ซ่ึง Hair et al. (2006) ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .875 ตวัแปร เม่ือพิจารณาค่าความเช่ือมัน่ของแต่ละตวัแปรพบวา่ 
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .816 
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .815 ทรัพยากรการ
เรียนการสอนค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .764  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .935  
ทศันคติ ท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .791 
 4. วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 1) ท าหนงัสือบนัทึกขอ้ความถึงคณบดีคณะ
วทิยาการจดัการเพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบันกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2/2559 2) ด าเนินการแจกแบบสอบถาม
ตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยผูช่้วยวจิยั ออกเก็บขอ้มูลกบันกัศึกษาเป้าหมายตามหอ้งต่าง ๆ ในช่วงท่ีไม่
มีการเรียนการสอน ใชเ้วลาห้องละประมาณ 30 นาที 3) รวบรวมขอ้มูลกลบัคืนมาและตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถาม 4) ลงรหสัขอ้มูลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวเิคราะห์ค่าสถิติ   ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
    1) การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
    2) การวเิคราะห์ระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย      ความพึงพอใจต่อการ
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 2. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบเชิงยนืยนัและพฒันาความตรงของโมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผูว้จิยัก าหนดขั้นตอนและ
รายละเอียดในการวิจยัดงัน้ี 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 
2  และชั้นปีท่ี 3  จ านวน  482 คน  (ขอ้มูลจากส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสกลนคร เม่ือวนัท่ี 13  มีนาคม  พ.ศ. 2560) โดยใชว้ธีิการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชรู้ปแบบตารางของ Krejcies and Morgan (1973 cited in Kitpredaborisut,  1997) ส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1  ชั้นปีท่ี 2  และชั้นปีท่ี 3 
จ านวน 143 คน โดยอาศยัการสุ่มตวัอยา่งขอ้มูลโดยใชห้ลกัความน่าจะเป็นดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified sampling) และการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple sampling) (Vanichbanja, 1999)  
        2.  เคร่ืองมือในการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 5 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ ชั้นปี ประสบการณ์เรียนวชิาวจิยั 
และประสบการณ์ท าวจิยั มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนท่ี 2 ขอ้มูลประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีลกัษณะเป็นมาตร
วดัประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดบัคือ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 3 
หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารย ์ทรัพยากรการเรียนการสอน และการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี มีลกัษณะเป็นมาตรวดั
ประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดบัคือ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 3 
หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
ตอนท่ี 4 ทศันคติท่ีดีต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มีลกัษณะเป็นมาตรวดัประมาณค่า (Rating 
scales) 5 ระดบัคือ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 3 หมายถึง เห็นดว้ยปาน
กลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 

 
 

 3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 1) สร้างเคร่ืองมือ
วจิยัจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา 2) น าไปตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
ของเคร่ืองมือ โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอดคลอ้งรายขอ้ (Items objective congruence-IOC) 3. น า
แบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์
ท่ีไม่จดัอยูใ่นกลุ่มประชากร จ านวน 30 คน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .875 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัใชก้ารวเิคราะห์เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power) ของแบบสอบถาม
โดยวธีิการหาค่าสหสัมพนัธ์รายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation) โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ .235 ข้ึนไป (Pengsawat, 2010)  โดยสรุปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อค านวณหาค่าสถิติ โดยการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
ตามวธีิของ Cronbach (Cronbach’s coefficient alpha) ซ่ึง Hair et al. (2006) ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .875 ตวัแปร เม่ือพิจารณาค่าความเช่ือมัน่ของแต่ละตวัแปรพบวา่ 
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .816 
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .815 ทรัพยากรการ
เรียนการสอนค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .764  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .935  
ทศันคติ ท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .791 
 4. วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 1) ท าหนงัสือบนัทึกขอ้ความถึงคณบดีคณะ
วทิยาการจดัการเพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบันกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2/2559 2) ด าเนินการแจกแบบสอบถาม
ตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยผูช่้วยวจิยั ออกเก็บขอ้มูลกบันกัศึกษาเป้าหมายตามหอ้งต่าง ๆ ในช่วงท่ีไม่
มีการเรียนการสอน ใชเ้วลาห้องละประมาณ 30 นาที 3) รวบรวมขอ้มูลกลบัคืนมาและตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถาม 4) ลงรหสัขอ้มูลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวเิคราะห์ค่าสถิติ   ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
    1) การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
    2) การวเิคราะห์ระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย      ความพึงพอใจต่อการ
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จดัการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนการสอน และการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี และทศันคติท่ีดี
ต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ใชส้ถิติเชิงพรรณนาได ้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี (Kitpredaborisut, 2010) 
    3) การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัและการพฒันาความตรงของโมเดลปัจจยั ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผูว้จิยัใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) 
และการวเิคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 
 4) สมมติฐานการวจิยั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย       การจดัการ
เรียนการสอนของอาจารย ์ทรัพยากรการเรียนการสอน การใหบ้ริการของอาจารย ์และทศันคติท่ีดีต่อ
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบดว้ย การรู้คิด ความรู้สึก และความพร้อมแสดงออก มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทกัษะทางปัญญา 4) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลย ี
 
ผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัท  าการวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  โดยน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไว ้3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ  40.60  เป็นเพศหญิง จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ  
59.40 ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 รองลงมาเป็นชั้นปีท่ี 3 จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.60  และชั้นปีท่ี 2 จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร พบวา่ ประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝒙 =3.733, S.D.=0.540)     เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นคุณธรรมจริยธรรม (�̅�𝒙 =4.062, S.D.=0.526) รองลงมาคือ ดา้นทกัษะ

 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ(�̅�𝒙 =3.997, S.D.=0.497) ดา้นความรู้ 
(�̅�𝒙 =3.711, S.D.=0.502) ดา้นทกัษะทางปัญญา (�̅�𝒙 =3.685, S.D.=0.561) และดา้นทกัษะการคิด
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี(�̅�𝒙 =3.551, S.D.=0.618) ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ในการวจิยัคร้ังน้ีก าหนดสัญลกัษณ์ไวด้งัน้ี 
 SAT แทน ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา, SAT1 แทน ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน
การสอนของอาจารย,์ SAT2 แทน ทรัพยากรการเรียนการสอน, SAT3 แทน การใหบ้ริการของ
เจา้หนา้ท่ี,  ATT1 แทน ทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์, EFF  แทน ประสิทธิผลการจดั
การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์, EFF1 แทน ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม, EFF2 แทนดา้นความรู้, EFF3 แทน ดา้นทกัษะทางปัญญา, EFF4 แทน ดา้น
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ, EFF5 แทน ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี    
 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา กบั
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
พบผลดงัตารางท่ี 1 
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จดัการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนการสอน และการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี และทศันคติท่ีดี
ต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ใชส้ถิติเชิงพรรณนาได ้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี (Kitpredaborisut, 2010) 
    3) การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัและการพฒันาความตรงของโมเดลปัจจยั ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผูว้จิยัใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) 
และการวเิคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 
 4) สมมติฐานการวจิยั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย       การจดัการ
เรียนการสอนของอาจารย ์ทรัพยากรการเรียนการสอน การใหบ้ริการของอาจารย ์และทศันคติท่ีดีต่อ
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบดว้ย การรู้คิด ความรู้สึก และความพร้อมแสดงออก มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทกัษะทางปัญญา 4) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลย ี
 
ผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัท  าการวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  โดยน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไว ้3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ  40.60  เป็นเพศหญิง จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ  
59.40 ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 รองลงมาเป็นชั้นปีท่ี 3 จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.60  และชั้นปีท่ี 2 จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร พบวา่ ประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝒙 =3.733, S.D.=0.540)     เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นคุณธรรมจริยธรรม (�̅�𝒙 =4.062, S.D.=0.526) รองลงมาคือ ดา้นทกัษะ

 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ(�̅�𝒙 =3.997, S.D.=0.497) ดา้นความรู้ 
(�̅�𝒙 =3.711, S.D.=0.502) ดา้นทกัษะทางปัญญา (�̅�𝒙 =3.685, S.D.=0.561) และดา้นทกัษะการคิด
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี(�̅�𝒙 =3.551, S.D.=0.618) ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ในการวจิยัคร้ังน้ีก าหนดสัญลกัษณ์ไวด้งัน้ี 
 SAT แทน ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา, SAT1 แทน ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน
การสอนของอาจารย,์ SAT2 แทน ทรัพยากรการเรียนการสอน, SAT3 แทน การใหบ้ริการของ
เจา้หนา้ท่ี,  ATT1 แทน ทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์, EFF  แทน ประสิทธิผลการจดั
การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์, EFF1 แทน ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม, EFF2 แทนดา้นความรู้, EFF3 แทน ดา้นทกัษะทางปัญญา, EFF4 แทน ดา้น
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ, EFF5 แทน ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี    
 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา กบั
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
พบผลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  
ทรัพยากรการเรียนการสอน การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี และทัศนคติท่ีดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

 SAT1 SAT2 SAT3 ATT1 ATT2 ATT3 EFF1 EFF2 EFF3 EFF4 EFF5 
Mean 3.941 3.836 3.838 4.127 3.156 4.202 4.062 3.711 3.685 3.997 3.551 
S.D. .529 .544 .610 .543 .490 .535 .526 .502 .561 .497 .618 
SAT1 1           
SAT2  502.** 1          
SAT3  .508** .631** 1         
ATT1 .447** .486** .442** 1        
ATT2 .439** .499** .451** .708** 1       
ATT3 .420** .440** .450** .698** .737** 1      
EFF1 .378** .343** .383** .409** .383** .451** 1     
EFF2 .401** .390** .388** .427** .371** .475** .571** 1    
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จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation analysis) ซ่ึง
สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามทุกตวัแปรอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสูงสุดเท่ากบั .737 และค่าต ่าสุดเท่ากบั .343 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ตวัแปร
อิสระกบัตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัทุกตวั และตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์ร่วมทั้งหมด และ
เป็นไปตามเกณฑข์อง Hair et at. (2010) อธิบายวา่ ความสัมพนัธ์ร่วมระหวา่งตวัแปรอิสระไม่ควร
เกิน 0.80 ซ่ึงถา้เกิน 0.80 ใหส้ันนิษฐานวา่อาจเกิด multicollinearity ดงันั้น จากงานวิจยัน้ีซ่ึงมีค่านอ้ย
กวา่ 0.80 ถือวา่ไม่เกิด Multicollinearity จึงสามารถน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) 
และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานได ้
 ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบั
ปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ผูว้จิยัก าหนดสมมติฐานไว ้วา่ "ความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนการศึกษา และทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์" การวเิคราะห์
ขอ้มูลในส่วนน้ีพบผลดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าน า้หนักองค์ประกอบของความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา และทัศนคติท่ีดีต่อ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ท่ีมผีลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Factor 

loadings(λ) 
S.E. Z-test R2 

ความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษา 
(SAT) 

1.การจดัการเรียนการสอนของ
อาจารย ์(SAT1) 

0.623 0.059 10.532* 0.388 

2.ทรัพยากรการเรียนการสอน 
(SAT2) 

0.839 0.037 22.763* 0.704 

3.การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
(SAT3) 

0.854 0.036 23.772* 0.729 

ทศันคติท่ีดีต่อ
สาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
(ATT) 

1.ดา้นการรู้คิด (ATT1) 0.992 0.020 44.963* 0.849 
2.ดา้นความรู้สึก (ATT2) 0.868 0.026 33.552* 0.753 
3.ดา้นความพร้อมแสดงออก
(ATT3) 

0.865 0.027 32.431* 0.748 

ประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี 
(EFF) 

1.คุณธรรมจริยธรรม (EFF1) 0.766 0.041 18.620* 0.858 
2.ความรู้ (EFF2) 0.770 0.040 19.273* 0.593 
3.ทกัษะทางปัญญา (EFF3) 0.796 0.037 21.293* 0.633 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลฯ (EFF4) 

0.808 0.036 22.432* 0.654 

5.ทกัษะการคิดเชิงตวัเลขฯ (EFF5) 0.781 0.039 20.316* 0.611 
(χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, 
SRMR = 0.035) 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ โมเดลการวดัตวัแปรแฝงประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์พิจารณาจากดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนประกอบดว้ย χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 

 
 

1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 โดยมีค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.623-0.992 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่าสูงสุดคือ ทศันคติท่ีดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดา้นการรู้คิด และ
ดา้นความรู้สึก ตามล าดบั  
 นอกจากน้ี ตวัแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้
3 ตวัแปรคือ ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ทรัพยากรการเรียนการสอน การ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบั
ปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ไดร้้อยละ 43.10 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
ตวัแปรแฝงทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ไดร้้อยละ 33.00 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และตวัแปรแฝงทั้ง 2 ตวัแปรคือความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา 
และทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์สามารถร่วมกนัท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ได ้52.60 % อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 อธิบายไดว้า่ นกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยม์าก 
ทรัพยากรการเรียน  การสอนมีเพียงพอ การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีมีความเหมาะสม และมีทศันคติท่ี
ดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์มาก จะส่งผลใหมี้ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มมากข้ึนดว้ย ดงัภาพท่ี 1 
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สถิติท่ีระดบั .01 อธิบายไดว้า่ นกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยม์าก 
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คุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มมากข้ึนดว้ย ดงัภาพท่ี 1 
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(χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, 

SRMR = 0.035) 
ภาพท่ี 1: โมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
               ปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัท่ีพบในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการวจิยัท่ีพบวา่ ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ทรัพยากรใน
การจดัการเรียนการสอน การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี และทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิา
รัฐประศาสนศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Khongchuay 
(2012) รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจยัเชิงสาเหตุ   ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคใต ้ผลการวเิคราะห์พบวา่   
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4.ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลฯ 

ประสิทธิผล 
การจดัการศึกษา 

ทศันคติท่ีดีต่อ
สาขาวิชารัฐฯ
ประศาสน
ศาสตร์ 

ความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษา 

5.ทกัษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตวัเลขฯ 

2.ความรู้ 
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การจดัการเรียนการ
สอนของอาจารย ์

ทรัพยากรการเรียน 
การสอน 
การให้บริการของ
เจา้หนา้ท่ี 

ความพร้อมแสดงออก 

1.คุณธรรมจริยธรรม 

3.ทกัษะทางปัญญา 

.839 

.630 

.526 

 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทุกเส้นทางของปัจจยัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  วฒันธรรมองคก์าร  ความพึง
พอใจในงาน  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และบรรยากาศองคก์าร ไปยงัประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคใต ้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดย
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดไดแ้ก่  บรรยากาศองคก์าร  รองลงมาคือ วฒันธรรมองคก์าร  
ความพึงพอใจในงาน  เทคโนโลยสีารสนเทศ และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ตามล าดบั และปัจจยัเชิง
สาเหตุทั้ง 5 ปัจจยัสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคใต ้ไดร้้อยละ 70  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Primprai et al (2005)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพ
การสอนและปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราชโดยศึกษา 4 ดา้นคือดา้นบุคคลดา้นสถานท่ีดา้นส่ือวสัดุดา้นงบประมาณผลการวจิยั
พบวา่ 1) ดา้นบุคคล พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัมาก และระดบัความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยทุ์กขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
โดยทั้งสองดา้นน้ีจะมีความสอดคลอ้งกนัคือวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูส้อนนาจะส่งผลใหอ้าจารยมี์
ความรู้เร่ืองเทคนิควธีิการสอน มีการช้ีแจงแผนการสอนอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนและเกณฑก์าร
วดัผลประเมินผลใหน้กัศึกษาทราบมีเทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลายมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหารวมทั้งพึงพอใจในบุคลิกของอาจารยผ์ูส้อน 2) ดา้นสถานท่ี พบวา่นกัศึกษามี
ความพึงพอใจดา้นสถานท่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจมากกบัสถาน
ท่ีตั้งของอาคารและจานวนเกา้อ้ีในหอ้งเรียนส่วนความพึงพอใจท่ีมีต่อโรงฝึกงานนกัศึกษามีความพึง
พอใจในระดบัต่างๆ 3) ดา้นส่ือวสัดุ พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นส่ือวสัดุอยูใ่นระดบัปาน
กลางส่ิงท่ีนกัศึกษาพึงพอใจมากท่ีสุดคือความทนัสมยัของส่ือท่ีใชส้อนส่วนท่ีนกัศึกษามีความพึง
พอใจในลาดบัสุดทา้ยคือความเพียงพอของเคร่ืองจกัรต่อจานวนนกัศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่
ปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยัน้ีมีผลกระทบต่อนกัศึกษาทั้งโดยตรงและโดยออ้ม โดยเฉพาะปัจจยัทศันคติท่ีดีต่อ
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ท่ีสามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัปริญญาตรีไดม้ากกวา่ปัจจยัอ่ืน ๆ คือท านายได ้54.20 % ดงันั้นจึงมีความส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบั
แรกในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดข้ึนกบันกัศึกษา 
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(χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, 

SRMR = 0.035) 
ภาพท่ี 1: โมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
               ปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
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ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทุกเส้นทางของปัจจยัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  วฒันธรรมองคก์าร  ความพึง
พอใจในงาน  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และบรรยากาศองคก์าร ไปยงัประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคใต ้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดย
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดไดแ้ก่  บรรยากาศองคก์าร  รองลงมาคือ วฒันธรรมองคก์าร  
ความพึงพอใจในงาน  เทคโนโลยสีารสนเทศ และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ตามล าดบั และปัจจยัเชิง
สาเหตุทั้ง 5 ปัจจยัสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคใต ้ไดร้้อยละ 70  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Primprai et al (2005)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพ
การสอนและปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราชโดยศึกษา 4 ดา้นคือดา้นบุคคลดา้นสถานท่ีดา้นส่ือวสัดุดา้นงบประมาณผลการวจิยั
พบวา่ 1) ดา้นบุคคล พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัมาก และระดบัความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยทุ์กขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
โดยทั้งสองดา้นน้ีจะมีความสอดคลอ้งกนัคือวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูส้อนนาจะส่งผลใหอ้าจารยมี์
ความรู้เร่ืองเทคนิควธีิการสอน มีการช้ีแจงแผนการสอนอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนและเกณฑก์าร
วดัผลประเมินผลใหน้กัศึกษาทราบมีเทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลายมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหารวมทั้งพึงพอใจในบุคลิกของอาจารยผ์ูส้อน 2) ดา้นสถานท่ี พบวา่นกัศึกษามี
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พอใจในลาดบัสุดทา้ยคือความเพียงพอของเคร่ืองจกัรต่อจานวนนกัศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่
ปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยัน้ีมีผลกระทบต่อนกัศึกษาทั้งโดยตรงและโดยออ้ม โดยเฉพาะปัจจยัทศันคติท่ีดีต่อ
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สรุปผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัพบผลดงัน้ี 1) ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  2) โมเดลการ
วดัตวัแปรแฝงประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พิจารณาจากดชันีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนประกอบดว้ย χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 
0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดอ้ยู่
ระหวา่ง 0.623-0.992 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่าสูงสุดคือ 
ทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ดา้นการรู้คิด และดา้นความรู้สึก ตามล าดบั นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ ตวัแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษา
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และตวัแปรแฝงทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถ
ท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ไดร้้อยละ 33.00 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และตวัแปรแฝงทั้ง 2 ตวัแปรสามารถ
ร่วมกนัท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ได ้52.60 %  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    ท่ีระดบั .01 
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ปัญญา รวมถึงการเสริมสร้างใหน้กัศึกษาเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ เน่ืองจาก
ผลการวจิยัน้ีพบวา่มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ  
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เสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 

 3. ควรใชว้ธีิศึกษาวจิยัในเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาขอ้มูลในเชิงลึก โดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลายเชิงสามเส้า เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มยอ่ย  และการสังเกตการณ์ เป็นตน้ 
  
เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2558, 26 มิถุนายน). มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. 
กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. (2542).  การวิเคราะห์สถิติ. กรุงเทพฯ :โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ธนวนิ  ทองแพง.  (2549).  ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา.  ปริญญานิพนธ์ 

การศึกษาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  (ส าเนา). 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎกีา. เล่ม 116  
 ตอนท่ี 74 ก (19 สิงหาคม 2542). 
พนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย ์และคณะ.  (2543). รายงานการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับปริญญา 

ตรี. กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวทิยาลยั. 
บณัฑิต ผงันิรันดร์.  (2550).   อิทธิพลของลักษณะขององค์การ นโยบายการบริหารและการ 

ปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมการท างานภายในองค์การ แรงจูงใจการท างาน ความพึงพอใจใน
งานและความผกูพันต่อองค์การ ท่ีมต่ีอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

  สวนสุนันทา.  ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการอุดมศึกษา มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ. (ส าเนา). 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. (2553). คู่มือการวิจัย การเขยีนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์. 
 (พิมพค์ร้ังท่ี 10). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์รือนแกว้. 
รุจิราพรรณ  คงช่วย. (2555). รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยเชิงสาเหตุ 

ท่ีมอิีทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้. ปริญญาดุษฎีบณัฑิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 
เรณุมาศ  มาอุ่น. (2542).  การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ. 
 วารสารเทคโนโลยภีาคใต ้ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559. 
 



ROMMAYASAN 325Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัพบผลดงัน้ี 1) ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  2) โมเดลการ
วดัตวัแปรแฝงประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พิจารณาจากดชันีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนประกอบดว้ย χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 
0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดอ้ยู่
ระหวา่ง 0.623-0.992 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่าสูงสุดคือ 
ทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ดา้นการรู้คิด และดา้นความรู้สึก ตามล าดบั นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ ตวัแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ไดร้้อยละ 43.10 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และตวัแปรแฝงทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถ
ท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ไดร้้อยละ 33.00 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และตวัแปรแฝงทั้ง 2 ตวัแปรสามารถ
ร่วมกนัท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ได ้52.60 %  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    ท่ีระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ อาจารยผ์ูส้อน ควรปรับปรุงการจดั
การศึกษาดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ีและดา้นทกัษะทาง
ปัญญา รวมถึงการเสริมสร้างใหน้กัศึกษาเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ เน่ืองจาก
ผลการวจิยัน้ีพบวา่มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ  
 2. ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน ควรใช้โมเดล
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยการส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา ควบคู่กบัการ
เสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 

 3. ควรใชว้ธีิศึกษาวจิยัในเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาขอ้มูลในเชิงลึก โดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลายเชิงสามเส้า เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มยอ่ย  และการสังเกตการณ์ เป็นตน้ 
  
เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2558, 26 มิถุนายน). มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. 
กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. (2542).  การวิเคราะห์สถิติ. กรุงเทพฯ :โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ธนวนิ  ทองแพง.  (2549).  ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา.  ปริญญานิพนธ์ 

การศึกษาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  (ส าเนา). 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎกีา. เล่ม 116  
 ตอนท่ี 74 ก (19 สิงหาคม 2542). 
พนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย ์และคณะ.  (2543). รายงานการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับปริญญา 

ตรี. กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวทิยาลยั. 
บณัฑิต ผงันิรันดร์.  (2550).   อิทธิพลของลักษณะขององค์การ นโยบายการบริหารและการ 

ปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมการท างานภายในองค์การ แรงจูงใจการท างาน ความพึงพอใจใน
งานและความผกูพันต่อองค์การ ท่ีมต่ีอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

  สวนสุนันทา.  ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการอุดมศึกษา มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ. (ส าเนา). 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. (2553). คู่มือการวิจัย การเขยีนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์. 
 (พิมพค์ร้ังท่ี 10). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์รือนแกว้. 
รุจิราพรรณ  คงช่วย. (2555). รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยเชิงสาเหตุ 

ท่ีมอิีทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้. ปริญญาดุษฎีบณัฑิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 
เรณุมาศ  มาอุ่น. (2542).  การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ. 
 วารสารเทคโนโลยภีาคใต ้ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559. 
 



326 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร 
 

วาโร  เพง็สวสัด์ิ. (2553).  สถิติประยกุต์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ:  
 สุวริียาสาศน์. 
อญัชลี พร้ิมพราย และคณะ. (2548). ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมต่ีอคุณภาพการสอนและปัจจัย 

สนับสนุนการเรียนรู้ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
นครศรีธรรมราช : คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช. หลกัสูตร
ประสบการณ์ (The Experience Curriculum) . rppiyachan.files.wordpress.com. 20 January 2014.  

Brown & Holtzman. (1955). Relationships among study habits and attitudes,  
aptitude and grade and achievement. Journal of Educational Psychology. 46, 75-84. 

Entwistle & Dorothy. (1970). The Relationships between personality, study methods  and  
 academic performance. Brits Journal of Educational Phycology. 40(2), pp.132–143. 
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data  
 analysis: A global perspective (7th ed.). Pearson, New Jersey.  
Krejcies, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. 

educational and psychological measurement. 30(3), pp. 607-610. 
  
Translated Thai References 
Khonchuay, R. (2012). The structural equation model of factors influencing the effectiveness of  

higher education management in Rajabhat universities in Southern Thailand. Doctor of 
Education Thesis in Educational Administration. Prince of Songkhla University. [in Thai] 

Kitpredaborisut, B. (2010). Manual for research and writing research reports and theses (10th  
ed.). Bangkok: Ruen Kaew Printing. [in Thai] 

Ma-un, R. (1999). Effective management of higher education. Journal of Southern Technology,  
9(2). [in Thai] 

Ministry of Education. (2015). Qualifications Framework for Bachelor of Public Administration  
B.E. 2558. Ministry of Education Announcement. [in Thai] 

National Education Act B.E. 2542. (1999). The government gazette by the council of state. Vol.   
116,  Part  74  a, p.1. [in Thai] 

 
 

Phangniran, B. (2007). The influence of organizational traits, administrative and operational  
policies, work environment within an organization, job motivation, job satisfaction, and 
organizational commitment on the effectiveness of Suan Sunandha Rajabhat University. 
Doctor of Education thesis in Higher Education. Srinakharinwirot University. [copied] 

Phengsawat, V. (2010). Applied statistics for social sciences research. Bangkok: Suviriyasarn  
Press. [in Thai] 

Ponsaram, P. et al. (2000). Development of learning process at the undergraduate level. Research  
report. Bangkok: Ministry of Higher Education. 

Primprai, A.  et al. (2005). Students' satisfaction with teaching quality and learning supports at the  
Faculty of Industrial Technology, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. The 
Experience Curriculum. [in Thai] 

Thongpaeng, T. (2006). Factors affecting the effectiveness of Burapha University. Doctor of  
Education Thesis in Higher Education. Srinakharinwirot University. [copied] 

Vanichbanja, K. (1999). Statistical analysis. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai] 
 
ผู้เขียน 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สัญญาศรณ์  สวสัด์ิไธสง 
 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร   

เลขท่ี 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  
โทรศพัท:์ 042-970028 อีเมล: sanyasorn@hotmail.com 

 
Author 
 Assistant Professor Dr.Sanyasorn Swasthaisong 
 Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences 
 Sakon Nakhon Rajabhat University 680 Nitayo Rd., Muang District, Sakon Nakhon  
 Province 47000  Tel: 042-970028    E-mail: sanyasorn@hotmail.com 
 



ROMMAYASAN 327Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018 
 

วาโร  เพง็สวสัด์ิ. (2553).  สถิติประยกุต์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ:  
 สุวริียาสาศน์. 
อญัชลี พร้ิมพราย และคณะ. (2548). ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมต่ีอคุณภาพการสอนและปัจจัย 

สนับสนุนการเรียนรู้ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
นครศรีธรรมราช : คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช. หลกัสูตร
ประสบการณ์ (The Experience Curriculum) . rppiyachan.files.wordpress.com. 20 January 2014.  

Brown & Holtzman. (1955). Relationships among study habits and attitudes,  
aptitude and grade and achievement. Journal of Educational Psychology. 46, 75-84. 

Entwistle & Dorothy. (1970). The Relationships between personality, study methods  and  
 academic performance. Brits Journal of Educational Phycology. 40(2), pp.132–143. 
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data  
 analysis: A global perspective (7th ed.). Pearson, New Jersey.  
Krejcies, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. 

educational and psychological measurement. 30(3), pp. 607-610. 
  
Translated Thai References 
Khonchuay, R. (2012). The structural equation model of factors influencing the effectiveness of  

higher education management in Rajabhat universities in Southern Thailand. Doctor of 
Education Thesis in Educational Administration. Prince of Songkhla University. [in Thai] 

Kitpredaborisut, B. (2010). Manual for research and writing research reports and theses (10th  
ed.). Bangkok: Ruen Kaew Printing. [in Thai] 

Ma-un, R. (1999). Effective management of higher education. Journal of Southern Technology,  
9(2). [in Thai] 

Ministry of Education. (2015). Qualifications Framework for Bachelor of Public Administration  
B.E. 2558. Ministry of Education Announcement. [in Thai] 

National Education Act B.E. 2542. (1999). The government gazette by the council of state. Vol.   
116,  Part  74  a, p.1. [in Thai] 

 
 

Phangniran, B. (2007). The influence of organizational traits, administrative and operational  
policies, work environment within an organization, job motivation, job satisfaction, and 
organizational commitment on the effectiveness of Suan Sunandha Rajabhat University. 
Doctor of Education thesis in Higher Education. Srinakharinwirot University. [copied] 

Phengsawat, V. (2010). Applied statistics for social sciences research. Bangkok: Suviriyasarn  
Press. [in Thai] 

Ponsaram, P. et al. (2000). Development of learning process at the undergraduate level. Research  
report. Bangkok: Ministry of Higher Education. 

Primprai, A.  et al. (2005). Students' satisfaction with teaching quality and learning supports at the  
Faculty of Industrial Technology, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. The 
Experience Curriculum. [in Thai] 

Thongpaeng, T. (2006). Factors affecting the effectiveness of Burapha University. Doctor of  
Education Thesis in Higher Education. Srinakharinwirot University. [copied] 

Vanichbanja, K. (1999). Statistical analysis. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai] 
 
ผู้เขียน 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สัญญาศรณ์  สวสัด์ิไธสง 
 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร   

เลขท่ี 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  
โทรศพัท:์ 042-970028 อีเมล: sanyasorn@hotmail.com 

 
Author 
 Assistant Professor Dr.Sanyasorn Swasthaisong 
 Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences 
 Sakon Nakhon Rajabhat University 680 Nitayo Rd., Muang District, Sakon Nakhon  
 Province 47000  Tel: 042-970028    E-mail: sanyasorn@hotmail.com 
 




