
          ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ                  กรรมการที่ปรึกษา อาจารย์พลเอกศิรินทร์ ธูปกล่่า 

          ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
ก่ าหนดขึ้นบนพื้นฐานการ เสริมสร้ างทุนของประเทศทั้ งทุนทางสั งคม  ทุน  เศรษฐกิจ  และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ในเวลา
เดียวกันความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องให้ความส่าคัญในการพัฒนาอาจารย์ 
อันจะส่งผลไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลที่ตามมา คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐมีหน้าที่ส่าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพให้แก่สังคม ค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
ตลอดจนส่งเสริมและท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการตัวอย่างเช่น (1) ปัญหาด้านการเป็นตัวของตัวเอง (หรือการ
เป็นนายของตนเอง) (2) ปัญหาด้านการมีสภาพด้านจิตใจที่ดี (หรือการมีตัวแบบทางจิตที่มีประสิทธิภาพ) (3) 
ปัญหาด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (4) ปัญหาด้านการเรียนรู้กันเป็นทีม และ (5) ปัญหาด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 

ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 

           1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
           2. ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษา 
          3. ศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส่าคัญท่าให้การพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาประสบผลส่าเร็จ 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

สรุปผลและอภิปรายผล 

ข้อเสนอแนะการวิจัย            1. จากการศึกษาการก่าหนดความหมายของค่าว่า การพัฒนา ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษาไปในทิศทางที่เจริญก้าวหน้าขึ้น มีคุณภาพมากข้ึน และดีขึ้นกว่าเดิม 
           2. จากการศึกษา การก่าหนดความหมายของค่าว่า การบริหารจัดการ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง 
แนวทางการด่าเนินการ หรือการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น่ามาใช้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ตามกรอบแนวคิด
องค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและประเทศชาต ิ           
          3. จากการศึกษา แนวคิดที่เกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการ  พบว่าความหมายของค่าว่า ความ
ต้องการ หรือความต้องการของประชาชน ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การพัฒนาการบริหารจัดการตาม
กรอบแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
          4. จากการศึกษา แนวคิดหรือความหมายที่เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 5 
ด้าน ซึ่งมีที่มาจากจากงานเขียนของ คริสอาร์กรีริส (Chris Argyris) ประกอบด้วย (1) การเป็นตัวของตัวเอง 
(หรือการเป็นนายของตนเอง) (Personal Mastery)(2) การมีตัวแบบทางจิตหรือทางความคิด (Mental Models) 
(3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)   (4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) คือ บุคลากรร่วมกัน
เรียนรู้การปฏิบัติงานเป็นทีม หรือเรียนรู้การใช้พลังกลุ่ม และ (5) การคิดอย่างเป็นระบบ (systemthinking) 
           ทั้งนี้แนวคิดส่าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้จึงมุ่งไปที่การเป็นองค์การคุณภาพที่มีการเรียนรู้อย่าง
สม่่าเสมอโดยรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน่ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แลเหมาะสมกับสถานการณ์ ในเวลาเดียวกัน ได้ให้ความส่าคัญกับการสร้าง หรือพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ โดยการกระตุ้นให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ (learning People)  
 
            

 ประเภทงานวิจัย   การวิจัยเชิงส ารวจ 

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส่ารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 
1-4 ที่ก่าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ่านวน 9,509 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ชั้นปีที่ 1-2 จ่านวน 239 คน รวม 9,748 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการค่านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane. 1967: 398) การค่านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างนี้ ผู้ศึกษาเลือกใช้
ระดับความเชื่อมั่น 97.25% ได้กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 1,365 คน จ่าแนกเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 
1-4 จ่านวน 1,160 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1-2 จ่านวน 205 คน โดยการเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการแจกแบบสอบถาม  

          1. สรุปผลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาตามกรอบแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน ปรากฏ
ว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยปัญหาด้านการเป็นตัวของตัวเอง (หรือการเป็นนายของ
ตนเอง) เป็นด้านที่ส่าคัญที่สุด 
           2. สรุปผลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาตามกรอบแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน ปรากฏว่า 
กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยการพัฒนาด้านการคิดอย่างเป็นระบบเป็นด้านที่ส่าคัญที่สุด 
          3. สรุปผลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่มีส่วนส่าคัญท่าให้การพัฒนาการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาประสบผลส่าเร็จ ปรากฏว่า กลุ่ม
ตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้งหมด โดยปัจจัยด้านการบริหารงบประมาณเป็นปัจจัยที่ส่าคัญ
ที่สุด  
 

           1. ข้อเสนอแนะส่าหรับการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเป็นตัวของตัวเอง (หรือการเป็นนายของ
ตนเอง) ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรก่าหนดเป็นนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนและต่อเนื่องใน
การสนับสนุนให้บุคลากรมีความเป็นตัวของตัวเองในการปฏิบัติ  
           2. ข้อเสนอแนะส่าหรับการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการมีสภาพด้านจิตใจที่ดี (หรือการมีตัวแบบ
ทางจิตที่มีประสิทธิภาพ) ได้แก่ ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรท่าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของการมี
ทัศนคติในการปฏิบัติงานที่เปิดกว้าง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 
           3. ข้อเสนอแนะส่าหรับการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนสุนันทาควรส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวคิดหรืออุดมการณ์ของการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
พร้อมกับมีการประเมินผลด้วยว่า หลังจากมีการส่งเสริมแล้ว บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดหรืออุดมการณ์
เพียงใด 
           4. ข้อเสนอแนะส่าหรับการพัฒนาการบริหารจัดการด้านเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาควรก่าหนดเป็นนโยบาย หรือมาตรการ หรือกิจกรรมอย่างชัดเจน และต่อเนื่องที่สนับสนุนให้
ผู้บริหารทุกระดับควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บุคลากรเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม 
           5. ข้อเสนอแนะส่าหรับการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ได้แก่  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาควรก่าหนดเป็นนโยบาย หรือมาตรการที่สนับสนุนให้ผู้บริหารทุกระดับ ควบคุมดูแลบุคลากร
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน 
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