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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2) วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันและพัฒนาความตรงของโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จานวน 143 คน เครื่ องมือในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม ได้ค่า IOC=0.825-9.504, ค่าอานาจจาแนกรายข้อ = 0.632-1.254, ค่าความเชื่อมัน่ =
0.820-0.945 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิผลการจัด
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การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 2) โมเดลการวัดตัวแปรแฝงประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วย 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
น้ าหนักองค์ประกอบของ ตัวแปรสังเกตได้อยูร่ ะหว่าง 0.623-0.992 และมีนยั สาคัญทุกค่าที่ระดับ
.01 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่าสู งสุ ดคือ ทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดา้ นการรู ้คิด
และด้านความรู ้สึก ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั พบว่า ตัวแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
สามารถทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้ร้อยละ 43.10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรแฝงทัศนคติที่ดี
ต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ร้อยละ 33.00 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และตัวแปรแฝงทั้ง 2 ตัวแปรสามารถร่ วมกันทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ 52.60 % อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
คาสาคัญ : ประสิ ทธิผลการจัดการศึกษา, มาตรฐานคุณวุฒิ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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
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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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พันธกิจหลักที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษาหรื อมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็ นขุมปั ญญา ของ
สังคมที่เป็ นพันธกิจที่ยอมรับในระดับสากลมี 4 ประการ คือ 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อ
พัฒนากาลังคนในระดับสู งให้กบั สังคม ประเทศชาติ 2) การวิจยั เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู ้ สู่ ความ
เป็ นเลิศทางวิชาการ 3) การบริ การทางวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงให้สังคม
เจริ ญก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในสังคม โดยใช้วชิ าการขั้นสู งเป็ นพื้นฐาน 4) การทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็ นเอกลักษณ์แห่งชาติไทย (Ma-un, 2016) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.
2558 ได้กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์คือ 1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวติ ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนา
นิสัยและการปฏิบตั ิตนตามศีลธรรม 2) มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรื อสภาพ
ปั ญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 4) สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับ
ฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ และ 5) มีประสิ ทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมีความรู ้ความสามารถ
ใช้เครื่ องมือในทางสถิติข้นั พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจยั ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิ การฉบับดังกล่าวยังได้กาหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม 2) ด้าน
ความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5)
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ผลนั้น ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องควรบริ หารจัดการอย่างรอบด้าน
ตามวัฏจักรการศึกษา ได้แก่ หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และการวัดและการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ นอกจากนี้ยงั ต้องคานึงถึง ทรัพยาการการเรี ยนการสอน การให้บริ การของเจ้าหน้าที่ รวมถึง
การเสริ มสร้างทัศนคติที่ดีของผูเ้ รี ยนต่อสาขาวิชาหรื อหน่วยงานที่จดั การศึกษาด้วย จากการศึกษา
ของ Ma-un (2016: p. 171) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้แก่ 1) คุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยน เช่น ความแตกต่างระหว่างบุคลิกของผูเ้ รี ยน ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในอดีต และความรู ้ความ
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาที่กาลังจะเรี ยน 2) บริ บทในการเรี ยนรู ้ เช่น การบริ หารจัดการหลักสู ตร
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และรายวิชารวมทั้งลักษณะและประเภทของหลักสู ตร และ 3) ลักษณะและวิธีการของอาจารย์ผสู ้ อน
เช่น บุคลิกภาพ คุณลักษณะ ประสบการณ์ และคุณวุฒิของอาจารย์ผสู ้ อน รู ปแบบและวิธีการสอน
และวิธีการบริ หารจัดการรายวิชา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สกลนคร จากสังเกตการณ์ของผูว้ จิ ยั ในฐานะอาจารย์ผสู ้ อนพบว่า ผลการจัดการศึกษา ยังไม่
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายเท่าที่ควรในหลายประการ เช่น คุณภาพของนักศึกษา อาจารย์มีภาระ
งานสอนมากและไม่สอดคล้องกับจานวนนักศึกษา แหล่งค้นคว้าเพิ่มเต็มสาหรับนักศึกษามีนอ้ ย
ขาดเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนประจาสาขาวิชา งบประมาณไม่เพียงพอ อัตรา การลาออกระหว่างเรี ยน
ของนักศึกษา และการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั ของอาจารย์ยงั มีนอ้ ย และวิสัยทัศน์ในการบริ หาร
จัดการ เป็ นต้น เหล่านี้ ล้วนเป็ นดัชนีช้ ีให้เห็นว่าประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาขององค์การยังไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี้หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร มีจานวนผูส้ นใจสมัครเข้าเรี ยนเป็ นอันดับที่หนึ่ง ของมหาวิทยาลัยทุกปี จาก
ประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั ในฐานะอาจารย์ผสู ้ อน พบว่า ประสิ ทธิ ผลการจัดการเรี ยนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษายังอยูใ่ นระดับน้อย ตรงกันข้ามกับจานวนนักศึกษาที่มีมาก จึง
สมควรปรับปรุ งและหาแนวทางพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ผลเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว และผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่ามีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องศึกษาวิจยั โมเดลปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เพื่อยกระดับประสิ ทธิผลในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนครเพิ่มมากขึ้น และส่ งผลต่อมาตรฐานของหลักสู ตรด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยน และคะแนน
ประกันคุณภาพการศึกษาภาพรวมเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันและพัฒนาความตรงของโมเดลปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) ผูว้ จิ ยั กาหนดขั้นตอนและ
รายละเอียดในการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่
2 และชั้นปี ที่ 3 จานวน 482 คน (ข้อมูลจากสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560) โดยใช้วธิ ีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้รูปแบบตารางของ Krejcies and Morgan (1973 cited in Kitpredaborisut, 1997) สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3
จานวน 143 คน โดยอาศัยการสุ่ มตัวอย่างข้อมูลโดยใช้หลักความน่าจะเป็ นด้วยวิธีการสุ่ มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified sampling) และการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple sampling) (Vanichbanja, 1999)
2. เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็ น 5 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี ประสบการณ์เรี ยนวิชาวิจยั
และประสบการณ์ทาวิจยั มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนที่ 2 ข้อมูลประสิ ทธิผลการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นมาตร
วัดประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับคือ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์ ทรัพยากรการเรี ยนการสอน และการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัด
ประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับคือ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ทัศนคติที่ดีต่อหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า (Rating
scales) 5 ระดับคือ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปาน
กลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ตามลาดับ
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3. การหาคุณภาพของเครื่ องมือสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้ 1) สร้างเครื่ องมือ
วิจยั จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 2) นาไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)
ของเครื่ องมือ โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอดคล้องรายข้อ (Items objective congruence-IOC) 3. นา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ที่ไม่จดั อยูใ่ นกลุ่มประชากร จานวน 30 คน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .875
นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์เพื่อหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination power) ของแบบสอบถาม
โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item total correlation) โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่า
อานาจจาแนกตั้งแต่ .235 ขึ้นไป (Pengsawat, 2010) โดยสรุ ปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อคานวณหาค่าสถิติ โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่
ตามวิธีของ Cronbach (Cronbach’s coefficient alpha) ซึ่ง Hair et al. (2006) ค่าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .875 ตัวแปร เมื่อพิจารณาค่าความเชื่อมัน่ ของแต่ละตัวแปรพบว่า
ประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .816
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .815 ทรัพยากรการ
เรี ยนการสอนค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .764 การให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .935
ทัศนคติ ที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .791
4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้ 1) ทาหนังสื อบันทึกข้อความถึงคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ช้ นั ปี ที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2/2559 2) ดาเนินการแจกแบบสอบถาม
ตามแผนที่กาหนดไว้ โดยผูช้ ่วยวิจยั ออกเก็บข้อมูลกับนักศึกษาเป้าหมายตามห้องต่าง ๆ ในช่วงที่ไม่
มีการเรี ยนการสอน ใช้เวลาห้องละประมาณ 30 นาที 3) รวบรวมข้อมูลกลับคืนมาและตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของแบบสอบถาม 4) ลงรหัสข้อมูลในโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติ ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2) การวิเคราะห์ระดับประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อการ
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จัดการเรี ยนการสอน ทรัพยากรการเรี ยนการสอน และการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ และทัศนคติที่ดี
ต่อหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ (Kitpredaborisut, 2010)
3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการพัฒนาความตรงของโมเดลปัจจัย ที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผูว้ จิ ยั ใช้การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM)
4) สมมติฐานการวิจยั ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ประกอบด้วย การจัดการ
เรี ยนการสอนของอาจารย์ ทรัพยากรการเรี ยนการสอน การให้บริ การของอาจารย์ และทัศนคติที่ดีต่อ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย การรู ้คิด ความรู ้สึก และความพร้อมแสดงออก มี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) คุณธรรมจริ ยธรรม 2) ความรู ้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
ผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลไว้ 3 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นเพศชาย จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.60 เป็ นเพศหญิง จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.40 กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 1 จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.30 รองลงมาเป็ นชั้นปี ที่ 3 จานวน 48
คน คิดเป็ นร้อยละ 33.60 และชั้นปี ที่ 2 จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.20 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ประสิ ทธิ ผลการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
̅ =3.733, S.D.=0.540) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ภัฏสกลนคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝒙𝒙
̅ =4.062, S.D.=0.526) รองลงมาคือ ด้านทักษะ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านคุณธรรมจริ ยธรรม (𝒙𝒙

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 317

̅ =3.997, S.D.=0.497) ด้านความรู ้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(𝒙𝒙
̅ =3.711, S.D.=0.502) ด้านทักษะทางปัญญา (𝒙𝒙
̅ =3.685, S.D.=0.561) และด้านทักษะการคิด
(𝒙𝒙
̅ =3.551, S.D.=0.618) ตามลาดับ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี (𝒙𝒙
ส่ วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ในการวิจยั ครั้งนี้กาหนดสัญลักษณ์ไว้ดงั นี้
SAT แทน ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา, SAT1 แทน ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยน
การสอนของอาจารย์, SAT2 แทน ทรัพยากรการเรี ยนการสอน, SAT3 แทน การให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่, ATT1 แทน ทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , EFF แทน ประสิ ทธิผลการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, EFF1 แทน ด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม, EFF2 แทนด้านความรู ้, EFF3 แทน ด้านทักษะทางปัญญา, EFF4 แทน ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, EFF5 แทน ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา กับ
ประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พบผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ ระหว่ าง ความพึงพอใจต่ อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ทรั พยากรการเรี ยนการสอน การให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่ และทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารั ฐประศาสน
ศาสตร์ กับประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารั ฐประศาสน
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
EFF3 .351** .448** .521** .382** .408** .504** .546** .643** 1
EFF4 .413** .377** .439** .401** .409** .565** .607** .611** .620** 1
EFF5 .376** .364** .444** .442** .371** .474** .597** .601** .661** .596** 1
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) ซึ่ง
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทุกตัวแปรอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสู งสุ ดเท่ากับ .737 และค่าต่าสุ ดเท่ากับ .343 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั ทุกตัว และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ร่วมทั้งหมด และ
เป็ นไปตามเกณฑ์ของ Hair et at. (2010) อธิ บายว่า ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรอิสระไม่ควร
เกิน 0.80 ซึ่ งถ้าเกิน 0.80 ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิด multicollinearity ดังนั้น จากงานวิจยั นี้ซ่ ึงมีค่าน้อย
กว่า 0.80 ถือว่าไม่เกิด Multicollinearity จึงสามารถนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานได้
สาหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผูว้ จิ ยั กาหนดสมมติฐานไว้ ว่า "ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนการศึกษา และทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ " การวิเคราะห์
ข้อมูลในส่ วนนี้พบผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบของความพึงพอใจต่ อการจัดการศึกษา และทัศนคติที่ดีต่อ
สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ ที่มผี ลต่ อประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์
ตัวแปรแฝง

ตัวแปรสั งเกตได้

Factor
loadings(λ)
0.623

S.E.

Z-test

R2

ความพึงพอใจต่อ 1.การจัดการเรี ยนการสอนของ
0.059 10.532* 0.388
การจัดการศึกษา อาจารย์ (SAT1)
(SAT)
2.ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
0.839
0.037 22.763* 0.704
(SAT2)
3.การให้บริ การของเจ้าหน้าที่
0.854
0.036 23.772* 0.729
(SAT3)
ทัศนคติที่ดีต่อ 1.ด้านการรู ้คิด (ATT1)
0.992
0.020 44.963* 0.849
สาขาวิชารัฐ
2.ด้านความรู ้สึก (ATT2)
0.868
0.026 33.552* 0.753
ประศาสนศาสตร์ 3.ด้านความพร้อมแสดงออก
0.865
0.027 32.431* 0.748
(ATT)
(ATT3)
ประสิ ทธิผลการ 1.คุณธรรมจริ ยธรรม (EFF1)
0.766
0.041 18.620* 0.858
จัดการศึกษาตาม 2.ความรู ้ (EFF2)
0.770
0.040 19.273* 0.593
มาตรฐานคุณวุฒิ 3.ทักษะทางปัญญา (EFF3)
0.796
0.037 21.293* 0.633
ระดับปริ ญญาตรี 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
0.808
0.036 22.432* 0.654
(EFF)
บุคคลฯ (EFF4)
5.ทักษะการคิดเชิงตัวเลขฯ (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)
จากตารางที่ 2 พบว่า โมเดลการวัดตัวแปรแฝงประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วย χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df =
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1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 โดยมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยูร่ ะหว่าง 0.623-0.992 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่าสู งสุ ดคือ ทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดา้ นการรู ้คิด และ
ด้านความรู ้สึก ตามลาดับ
นอกจากนี้ ตัวแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้
3 ตัวแปรคือ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ทรัพยากรการเรี ยนการสอน การ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที่ สามารถทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ร้อยละ 43.10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ตัวแปรแฝงทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร้อยละ 33.00 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรแฝงทั้ง 2 ตัวแปรคือความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
และทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สามารถร่ วมกันทานายประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ 52.60 % อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 อธิ บายได้วา่ นักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์มาก
ทรัพยากรการเรี ยน การสอนมีเพียงพอ การให้บริ การของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม และมีทศั นคติที่
ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มาก จะส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังภาพที่ 1
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การจัดการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์
ทรัพยากรการเรี ยน
การสอน
การให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่
การรู้คิด
ความรู้สึก
ความพร้อมแสดงออก

.623

ความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษา

.839

1.คุณธรรมจริ ยธรรม
.431

.526
.766

.854

ประสิ ทธิผล
การจัดการศึกษา

.630

.922
.868
.865

ทัศนคติที่ดีต่อ
สาขาวิชารัฐฯ
ประศาสน
ศาสตร์

.330

.770
.796

2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา

.808

.781

4.ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯ
5.ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขฯ

(χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977,
SRMR = 0.035)
ภาพที่ 1: โมเดลปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อภิปรายผล
ผลการวิจยั ที่พบในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการวิจยั ที่พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ทรัพยากรใน
การจัดการเรี ยนการสอน การให้บริ การของเจ้าหน้าที่ และทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ สามารถทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Khongchuay
(2012) รู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นปั จจัยเชิงสาเหตุ ที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ผลการวิเคราะห์พบว่า
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ค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลทุกเส้นทางของปัจจัยภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร วัฒนธรรมองค์การ ความพึง
พอใจในงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรยากาศองค์การ ไปยังประสิ ทธิผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคใต้ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดได้แก่ บรรยากาศองค์การ รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์การ
ความพึงพอใจในงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ตามลาดับ และปัจจัยเชิง
สาเหตุท้ งั 5 ปัจจัยสามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิ ทธิผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคใต้ ได้ร้อยละ 70 นอกจากนี้ยงั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Primprai et al (2005) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพ
การสอนและปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราชโดยศึกษา 4 ด้านคือด้านบุคคลด้านสถานที่ดา้ นสื่ อวัสดุดา้ นงบประมาณผลการวิจยั
พบว่า 1) ด้านบุคคล พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านบุคคลอยูใ่ นระดับมาก และระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการเรี ยนการสอนของอาจารย์ทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
โดยทั้งสองด้านนี้จะมีความสอดคล้องกันคือวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผสู ้ อนนาจะส่ งผลให้อาจารย์มี
ความรู ้เรื่ องเทคนิควิธีการสอน มีการชี้แจงแผนการสอนอธิ บายจุดประสงค์การเรี ยนและเกณฑ์การ
วัดผลประเมินผลให้นกั ศึกษาทราบมีเทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรี ยนที่หลากหลายมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหารวมทั้งพึงพอใจในบุคลิกของอาจารย์ผสู ้ อน 2) ด้านสถานที่ พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจด้านสถานที่ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางนักศึกษาที่มีความพึงพอใจมากกับสถาน
ที่ต้ งั ของอาคารและจานวนเก้าอี้ในห้องเรี ยนส่ วนความพึงพอใจที่มีต่อโรงฝึ กงานนักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับต่างๆ 3) ด้านสื่ อวัสดุ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านสื่ อวัสดุอยูใ่ นระดับปาน
กลางสิ่ งที่นกั ศึกษาพึงพอใจมากที่สุดคือความทันสมัยของสื่ อที่ใช้สอนส่ วนที่นกั ศึกษามีความพึง
พอใจในลาดับสุ ดท้ายคือความเพียงพอของเครื่ องจักรต่อจานวนนักศึกษา ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า
ปั จจัยทั้ง 4 ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อนักศึกษาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะปัจจัยทัศนคติที่ดีต่อ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่สามารถทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี ได้มากกว่าปั จจัยอื่น ๆ คือทานายได้ 54.20 % ดังนั้นจึงมีความสาคัญที่สุดเป็ นอันดับ
แรกในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา
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สรุปผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั พบผลดังนี้ 1) ประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 2) โมเดลการ
วัดตัวแปรแฝงประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากดัชนี ความ
สอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วย χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA =
0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยู่
ระหว่าง 0.623-0.992 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่าสู งสุ ดคือ
ทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดา้ นการรู ้คิด และด้านความรู ้สึก ตามลาดับ นอกจากนี้
ยังพบว่า ตัวแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา สามารถทานายประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ร้อยละ 43.10 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรแฝงทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถ
ทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ได้ร้อยละ 33.00 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรแฝงทั้ง 2 ตัวแปรสามารถ
ร่ วมกันทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้ 52.60 % อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
ข้ อเสนอแนะ
1. ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ อาจารย์ผสู ้ อน ควรปรับปรุ งการจัด
การศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี และด้านทักษะทาง
ปั ญญา รวมถึงการเสริ มสร้างให้นกั ศึกษาเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจาก
ผลการวิจยั นี้พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ๆ
2. ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ผสู ้ อน ควรใช้โมเดล
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ควบคู่กบั การ
เสริ มสร้างทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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3. ควรใช้วธิ ีศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึก โดยใช้แหล่งข้อมูลที่
หลากหลายเชิงสามเส้า เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย และการสังเกตการณ์ เป็ นต้น
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