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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศร ีศรีอรุณ 

 
  

มหาวิทยาลัยพะเยาเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลัก 5 ดาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือดานวิจัยและ
นวัตกรรม สูการใชประโยชนกับชุมชนและเชิงพาณิชย ตามการปฏิรูปของระบบบริหารการวิจัย
ระดับประเทศ สงผลให มหาวิทยาลัยไดกําหนดตนเองอยูในกลุม “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 
(Area based and Community Engagement) ”  และมี วิ สั ยทัศนคื อ  “มหาวิทยาลั ยสร างปญญา 
เพื่อนวัตกรรมชุมชนสูสากล” อยางไรก็ตามการปฏิรูปกระทรวงและปฏิรูประบบบริหารงานวิจัยใหม
ดังกลาว จําเปนอยางยิ่งทีม่หาวิทยาลัยตองปรับตัวสูการเปลี่ยนแปลง กําหนดบทบาทตนเองใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น มุงพัฒนาศาสตรและความรูตามความถนัดและเช่ียวชาญเพื่อตอบโจทยนโยบายชาติ  
ซึ่งจากกําหนดวิสัยทัศนและนโยบายตาง ๆ จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยพะเยายังคงใหความสําคัญกับ
การพัฒนาพื้นที่ พรอมทั้งยังมีแนวนโยบายยกระดับการทํางานเชิงพื้นที่ใหเกิดความย่ังยืน เปนชุมชน
นวัตกรรมตามที่ตั้งเปาในปถัดไป ซึ่งสอดรับกับการจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย  ครั้งที่ 9 
“Research and Innovation for Local and Global Development” ที่คาดหวังวาจะเปนกลไกการพัฒนา
ความเขมแข็งทางดานการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการนําไปใชใหเกิดประโยชนทั้งในเชิงพื้นที่และเชิง
พาณิชย และมุงยกระดับการพัฒนาสูความเปนสากลตอไป 

ขอขอบคุณคณะทํางานจัดการประชุมของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ขอขอบคุณทุก
ทานที่ใหความสนใจมารวมเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้นในครั้งนี้  และ
หวังเปนอยางยิ่งวาเวทีทางวิชาการนี้จะกอใหเกิดประโยชนตอผูเขารวม และภาคีเครือขายทุกภาคสวน
อยางเปนรูปธรรมตอไป 

   ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 
รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

 

 
 

มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงภารกิจสําคัญของการสรางงานวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อพัฒนาชุมชน ผูประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระดับสากล 
ดังนั้นเพื่อเปนการขับเคลื่อน และสรางกลไกใหนําไปสูเปาหมายดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดสงเสริม
กิจกรรมทางวิชาการ โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อเปนเวทีใหกับ
คณาจารย นักวิจัย บุคลากร นิสิตและนักศึกษา ไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานวิชาการ  
ตลอดจนเปดโอกาสใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูสาธารณะ และเปนการสงเสริมให
นักวิจัย รวมผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคม
และประเทศชาติตอไป  

ในปนี้  มีการจัดงานภายใตแนวคิด  “Research and Innovation for Local and Global 
Development” มีเปาหมายเพื่อรวมยกระดับและขับเคลื่อนระบบการวิจัย ตามนโยบาย Re-inventing 
มหาวิทยาลัย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พรอมปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไทยไปสู
ฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) ซึ่งมุงพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา 
ครอบคลุมในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อสรางองคความรู พัฒนา
นโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ไปใชในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและย่ังยืน การจัดงานในครั้งนี้มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจาก 
ไดรับเกียรติจากผูบริหารหนวยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม 5 หนวยงาน ไดเขารวมการเสวนา
พิเศษ เรื่อง “ระบบทุนวิ จัยใหม ภายใตหนวยบริหารจัดการทุนวิ จัยและนวัตกรรม ( PMU)”  
ไดแก  
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1. ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
ทําหนาที่ ผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 

2. รองศาสตราจารย ดร.สิรี ชัยเสรี ผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) 

3. ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน ผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (NIA) 
4. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ 

(บพท.) 
5. นางสาวกุลวรา โชติพันธุโสภณ รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องคการมหาชน) (สวก.) 

ผูรวมงานจะไดรับฟงการเสวนาเกี่ยวกับบทบาท แนวทางการจัดสรรทุน และระบบบริหาร
จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนตามการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู 
ไทยแลนด 4.0 และการเตรียมความพรอมประเทศสูศตวรรษที่ 21 อยางมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเปนอยางยิ่งวาการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะกอใหเกิดประโยชน 
แกผูเขารวมงานทุกทาน และเปนเครื่องมือในการสรางเครือขายเพื่อพัฒนานักวิจัย พัฒนาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ใหสามารถนําไปสรางประโยชน ใหเกิดความยั่งยืนของประเทศชาติตอไป 
ขอขอบคุณวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานอยางสูง 
ที่ใหการสนับสนุนการประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ดวยดีตลอดมา 

                                                                         
รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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คํานํา 
 

มหาวทิยาลัยพะเยาไดจัดการประชุมวิชาการพะเยาวจัิยอยางตอเนื่อง ซึ่งคร้ังนี้เปนปท่ี 9 โดยจัดขึ้นระหวาง
วันท่ี 23-24 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ป พระอุบาลีคุณูปมาจารย ภายใตหัวขอ “Research and Innovation for Local 
and Global Development” ภายในงานประกอบไปดวยกิจกรรมที่สําคัญตาง ๆ มากมาย อาทิ การประกวดนิทรรศการ
โครงการ 1 คณะ 1 Signature 2563 เวทีเสวนาดานการวิจัยท่ีนาสนใจ การจัดแสดงนทิรรศการจากหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก รวมการจัดจําหนายสินคาผลิตภัณพชุมชนท่ีเกิดจากวิจัยและพัฒนารวมกับชุมชน และการนําเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบบรรยายและโปสเตอร ซึ่งการจัดงานไดเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงเสริมบรรยากาศดานวิชาการ โดยหวังวา
จะชวยพัฒนาองคความรูศาสตรตาง ๆ  เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนแกชุมชนสังคมโดยรวม นอกเหนือจากนี้ยังจะเปน
เคร่ืองมือสําคัญในการสรางเครือขายเพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา และนักวิจัยของประเทศใหสามารถ 
นําความรู และประสบการณท่ีเกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรูไปชวยสงเสริมพัฒนา และแกปญหาใหกับชุมชนและสังคม  
เพื่อความยั่งยนืของประเทศชาตติอไป 

ในเอกสารฉบับนี้ประกอบไปดวย บทความวจิัยและบทความทางวิชาการ ท่ีไดเขารวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการ
พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 9 รวมจํานวนท้ังสิ้น 261 ผลงาน ซึ่งไดแบงกลุมการนําเสนอผลงาน ออกเปน 3 กลุมสาขา คือ กลุมการ
วิจัยวทิยาศาสตรสุขภาพ กลุมการวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมการวิจัยและมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมี 
การนําเสนอผลงานท้ังในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation ดังนี้ 

ประเภท Poster Presentation    จํานวน  137 ผลงาน 
กลุมการวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ   จํานวน  14 ผลงาน 
กลุมการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  84 ผลงาน 
กลุมการวิจยัมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  39 ผลงาน 

 
ประเภท Oral Presentation    จํานวน  124 ผลงาน 

กลุมการวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ   จํานวน  12 ผลงาน 
กลุมการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  59 ผลงาน 
กลุมการวิจัยมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  53 ผลงาน 

 

คณะกรรมการดําเนินงานการประชุมทางวิชาการ ฯ ขอขอบพระคุณ คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการ ฯ 
คณะกรรมการฝายตาง ๆ วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีใหเกียรติและสละเวลาใน 
การพจิารณาบทความ เขารวมการวิพากษผลงาน และใหขอเสนอแนะแกผูนําเสนอทุกทาน รวมไปถึงผูเขารวมงานทุกทาน 
ท่ีมีสวนทําใหงานสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวา องคความรูจากการประชุมทางวิชาการ ฯ คร้ังน้ี จะเปน
ประโยชนตอแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
  มกราคม 2563 
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สารบัญ 
 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Poster Presentation) 
 

(HU-P01)  กระบวนการสื่อสารแบบมีสวนรวมเพื่อเรียนรูและธํารงรักษาวิถีความเปนพะเยาผานหอวัฒนธรรมนิทัศน             
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การประเมินความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพื่อชุมชนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
A Needs Assessment of Development toward Becoming an Innovation University 

for Community of staffs in Rajamangala University of Technology Lanna 
 

วิโรจน มงคลเทพ1, พชร สายปาระ1* และ สมประสงค สิทธิสมบัติ2
Wiroj Mongkolthep1, Phachara Saipara1* and Somprasong Sittisombat2 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปน
มหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน จํานวน 122 คน สุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิอยางเปนสัดสวน เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ใชเทคนิค Modified Priority Needs Index ( ModifiedPNI ) ในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปน และใชเทคนิคการสนทนากลุมเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนา ผลการวิจัยพบวา 

1. การประเมินความตองการจําเปนเรงดวนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชน ดานการบริหารงานบุคคล จํานวน 17 ขอ ดานการบริหารวิชาการ จํานวน 17 ขอ ดานการบริหารการเงิน 
จํานวน 3 ขอ และดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน จํานวน 6 ขอ 

2. ไดแนวทางการพัฒนาเรงดวนในดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหาร
การเงิน และดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
 

คําสําคัญ:   การประเมินความตองการจําเปน, มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
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Abstract 

 The purposes of this research were to 1)  study needs of development toward becoming an innovation 

university for community and 2)  study guideline to develop toward becoming an innovation university for 

community. The samples were 122 staffs of Rajamangala University of Technology Lanna Nan. They were derived 

from proportional stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire. The data were 

analyzed by the use of descriptive statistics consist of frequency, percentage, mean and standard deviation, setting 

priority in terms of needs using Modified Priority Needs Index ( ModifiedPNI ) and using focus group techniques to 

analyze the causes and development guidelines. The results were: 
1.  The priority needs assessment of development toward becoming an innovation university for 

community:  17 items of personnel management aspect, 17 items of academic management aspect, 3 items of 

financial management aspect and 6 items of the becoming an innovation university for community aspect.  
2.  We have some guidelines for development the personnel management, academic management, 

financial management and the becoming an innovation university for community. 
 

Keywords:   Needs assessment, Innovation University for community 
 

บทนํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจในการผลิตและพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีคุณคาตอสังคมและประเทศชาติ ไดกอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548 โดยกําหนดวัตถุประสงคไวในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวคือ “ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติ ทําการ
สอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดมีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทาง
ระดับปริญญาเปนหลัก” มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีทรงความรูคูคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญดาน
ปฏิบัติการบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและพึ่งพาตนเองได มุงสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรคและถายทอดสูสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในพื้นที่อยางย่ังยืน ดวยการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภบิาล บูรณาการรวมกับภาคีเครือขายสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ดังนัน้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีความจําเปนตองพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพไดมาตรฐาน       
เพื่อผลิตบัณฑิตดานวิชาชีพท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคมจึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนา 
ท้ังระบบและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมเพื่อการเขาถึงความพึงพอใจการเขา
รับบริการของประชาชน  

ในการดําเนินนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
(พ.ศ. 2557-2561) เปนไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กรอบระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2552-2566) ท่ีไดดําเนินการมา
ระยะหนึ่งและมีการวิเคราะหแนวทางไวอยางสมบูรณ ประกอบกับการศึกษาขอมูลในสภาพพื้นที่การใหบริการ
การศึกษา ท้ัง 6 แหง ไดแก จังหวัดตาก นาน ลําปาง เชียงราย เชียงใหม และพิษณุโลก อีกท้ังการถอดบทเรียนจาก
การดําเนินงาน การศึกษาปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น ในบริบทตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในศตวรรษท่ี 
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21 การพัฒนาอุดมศึกษาไทย จําเปนจะตองพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม ชุมชน ทองถิ่น 
และนําพาประเทศไปสูความยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนไปตามเอกลักษณ (Uniqueness)  
ท่ีกําหนดไว ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญของทุกองคกรท่ีสามารถใชเปนกรอบสําหรับการพัฒนาองคกร โดยท่ีเอกลักษณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบไปดวย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความม่ันคงทางอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน การคาและบริการจัดการเทคโนโลยี 
วัฒนธรรมทองถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและสรางความ
เขาใจ ใหมีเปาหมายเดียวกัน สูการเปน “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา, 2557) 

ในสภาวการณปจจุบัน สถาบันอุดมศึกษากําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ อยางมากมายและเกิด 

การแขงขันกันอยางสูง รวมท้ังการท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองปรับกลยุทธการพัฒนาใหสามารถคงอยูไดถึ งแม
สถาบันอุดมศึกษาจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศอยูในระดับหนึ่งแลว แตก็ยัง
พบวา ยังมีปญหาและอุปสรรคภายในสถาบันท่ีเปนผลมาจากสภาวการณท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
ปญหายุงยากท่ีสถาบันอุดมศึกษาเผชิญอยูในขณะนี้ คือ ปญหาเร่ืองการบริหาร ในขณะท่ีรูปแบบในการบริหารแบบ
เกาๆ ไมสามารถใชไดอีกตอไปแลว รูปแบบการบริหารแบบใหม ๆ ก็ยังไมแนชัดนัก เพราะฉะนั้นสถาบันอุดมศึกษา 
ควรทําอยางไร ปญหาเร่ืองการบริหาร ซึ่งลวนแลวแตเกิดจากความลาสมัย ความไมเหมาะสม และไมสอดคลองกับ
สภาวการณท่ีเปนอยูขณะนี้ทั้งสิ้น จึงเปนเหตุผลทาทายใหสถาบันอุดมศึกษาไดคนหาวิธีการบริหารภายใตภาวะจํากัด
ของการเปลี่ยนแปลง เพื่อเกิดผลสัมฤทธ์ิและความเปนเลิศทางวิชาการ (ลลิตา, 2547) 
 การประเมินความตองการจําเปน (Needs assessment) เปนกระบวนการประเมินเพื่อกําหนดความแตกตางของ
สภาพท่ีเกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเปน (สุวิมล, 2550) โดยระบุสิ่งที่ตองการใหเกิดวามีลักษณะเชนใด และประเมินสิ่งท่ี
เกิดขึ้นจริงวามีลักษณะเชนใด จากนั้นนําผลท่ีไดมาวิเคราะหประเมินและสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงวาสมควรเปลี่ ยนแปลง
อะไรบาง การประเมินความตองการจําเปนทําใหไดขอมูลท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาหรือ  

การเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นปลายทาง การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินความตองการจําเปนจึงเปน  

การเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นในเชิงสรางสรรคและเปนการเปลี่ยนแปลงทางบวก (Witkin, 1995) โดยการที่หนวยงานใด  
จะดําเนินการพัฒนาองคกรจําเปนตองพิจารณาตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลท่ีเชื่อถือได จากการประเมินความตองการ
จําเปนวาปญหาหรือความตองการจําเปนท่ีแทจริงนั้นคืออะไร ถาเกิดการตัดสินใจท่ีผิดพลาดนั้นยอมหมายถึง       
การสูญเสียท้ังในดานงบประมาณ เวลา อีกท้ังการวางแผนเพื่อพัฒนาโดยมิไดคํานึงถึงความตองการจําเปนระดับ
บุคคลหรอืกลุมบุคคลตาง ๆ ยอมกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติและปญหาอื่น ๆ ตามมาอยางไมสิ้นสุด ซึ่งการทําวิจัย
เกี่ยวกับการประเมินความตองการจําเปนนั้นมีนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาวิจัยไว สามารถดูไดจากงานวิจัยของ
กองเกียรติ รักษธรรม (กองเกียรติ, 2555) นพรัตน ศรีอรุณ (นพรัตน, 2542) แนงนอย ดีถาวร (แนงนอย, 2550)  
พัชรี ขันอาสาวะ (พัชรี, 2544) มนัญญา งามแสง (มนัญญา, 2547) สุวิมล วองวานิช (สุวิมล, 2542) และอรวรรณ  
ปนทะนะ (อรวรรณ, 2553) 

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาขอมูลหรือสภาวการณเหลานั้นดวยวิธีการวิจัย 

เชิงผสมผสาน(Mixed method research) เพื่อใหไดรายละเอียดของขอมูลท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการประเมิน 
ความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยกําหนดประเด็นคําถามการวิจัย คือ 1) บุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม 
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เพื่อชุมชนในเรื่องใดบาง และมีลําดับอยางไร และ 2) แนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
เพื่อชุมชน ควรเปนเชนใด ดังนั้น เพื่อเปนการแสวงหาคําตอบของคําถามการวิจัยดังกลาวเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพปจจุบัน สภาพท่ีคาดหวัง ความตองการจําเปน และแนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อนําไปใชเปนขอมูลสารสนเทศในการประกอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัว
ในการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนอยางแทจริง 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนของบุคลากรใน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 

ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใหไดสารสนเทศสําหรับงานวิจัยคร้ัง
น้ี ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินความตองการจําเปน 
มนัญญา งามแสง (มนัญญา, 2547) ไดศึกษากลยุทธทางเลือกในการพัฒนาทักษะการประเมินภายในสําหรับ

ครูอนุบาล: การประเมินความตองการจําเปนสมบูรณแบบโดยใชการวิจัยเชิงสํารวจและพหุเทศะกรณีศึกษา เพื่อ
กําหนดความตองการจําเปนดานทักษะการประเมินภายในสําหรับครูอนุบาล และวิเคราะหเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอความ
ตองการจําเปนดานทักษะการประเมินภายในสําหรับครูอนุบาล พรอมท้ังวิเคราะหกลยุทธทางเลือกในการแกปญหา
ความตองการจําเปนท่ีเหมาะสมในแตละบริบท โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจและพหุเทศะกรณีศึกษา ศึกษาโรงเรียน
อนุบาล 3 แหงท่ีประสบความสําเร็จในดานการประเมินภายในระดับสูง กลาง และตํ่า โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 
ผลการวิจัยสรุปวา 

1. ครูอนุบาลมีความตองการจําเปนดานการวิเคราะหขอมูลซึ่งเปนทักษะท่ีควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน 
รองลงมาคือ การสรางเครื่องมือ ดานการวางกรอบการประเมิน และการเขียนรายงานการประเมิน  

2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอความตองการจําเปนดานทักษะการประเมินของครูอนุบาล คือ ความพรอม
ของครูในดานการประเมินภายใน ประสบการณการไดรับคําปรึกษา โดยโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตองการ
จําเปนดานทักษะการประเมินภายในสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และอธิบายความแปรปรวนของความ
ตองการจําเปนดานทักษะการประเมินภายในไดรอยละ 20  

3. กลยุทธการพัฒนาทักษะการประเมินภายในที่เหมาะสมที่สุด คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการและนําไปใชปฏิบัติ
จริง ควบคูกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศ กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติของครูอยางจริงจัง 

ลลิตา น้ําประสานไทย (ลลิตา, 2547) ไดศึกษาสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวังของผูบริหาร อาจารยและ
เจาหนาที่ในสถาบันราชภัฏนครปฐมตอการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ และเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน
ความตองการจําเปนของผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ในสถาบันราชภัฏนครปฐมตอการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัย
ของรัฐ โดยจําแนกตามสถานภาพสวนตัวท่ีแตกตางกัน กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหาร อาจารยและ
เจาหนาท่ีของสถาบันราชภัฏนครปฐม จํานวน 222 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบ
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มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 35 ขอ และคําถามปลายเปด มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.91 ไดแบบสอบถาม
คืนมา 187 คน สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  
(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบวา  

1. สภาพท่ีเปนจริงดานการบริหารงานของสถาบันราชภัฏนครปฐม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและ
เจาหนาที่ในสถาบันราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 

2. สภาพท่ีคาดหวังตอการบริหารงานของสถาบันราชภัฏนครปฐม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและ
เจาหนาที่ในสถาบันราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

3. ผลการประเมินความตองการจําเปน พบวา คาเฉลี่ยความคาดหวังของผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ใน
สถาบันราชภัฏนครปฐมตอการปรับองคกรเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ สูงกวาสภาพที่เปนจริง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท้ังภาพรวมและรายดาน 

4. ผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ในสถาบันราชภัฏนครปฐม ท่ีมีอายุตางกัน มีความตองการจําเปนใน
ภาพรวมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนตัวแปรสถานภาพ วุฒิการศึกษา และประสบการณ
ทํางาน ไมพบความแตกตางกัน 

อรวรรณ ปนทะนะ (อรวรรณ, 2553) ไดทําการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาดานวิชาการของครู
ประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางคือครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1, 2 และ 3 จํานวน 392 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหคาเฉลีย่ 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และใชเทคนิค Modified Priority Needs Index ( ModifiedPNI ) ในการ
จัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน และ กําหนดแนวทางการพัฒนาดานวิชาการของครูประถมศึกษา 
จังหวัดพิษณุโลก เก็บขอมูลโดยใชการสนทนากลุม (Focus group technique) วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. ครูประถมศึกษามีความตองการจําเปนในการพัฒนาดานวิชาการ ท้ัง 5 ดาน โดยมีสภาพการปฏิบัติงานดาน
วิชาการท่ีเปนจริงอยูในระดับปานกลาง และสภาพการปฏิบัติงานดานวิชาการท่ีคาดหวังอยูในระดับสูง เมื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนในการพัฒนาดานวิชาการของครูประถมศึกษา พบวา ครูมีความตองการจําเปน
ในการพัฒนาดานการพัฒนาสื่อและแหลงการเรียนรูมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการจัดการ
เรียนรู ดานการพัฒนาดานหลักสูตร และดานการวัดประเมินผลการเรียนรู 

2. แนวทางในการพัฒนาดานวิชาการ พบวา ในการพัฒนาดานวิชาการคณะครูและผูบริหารใหขอเสนอวา ควร
จัดเปนลักษณะในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเนนใหมีการฝกจริง ระยะเวลาขึ้นอยูกับเนื้อหาในการท่ี
อบรม และท่ีสําคัญควรเลือกวิทยากรท่ีมีความรูความชํานาญหรือมีประสบการณตรงในเร่ืองท่ีจะอบรมมี
ความสามารถในการถายทอดและออกแบบกิจกรรมเพื่อใหผูเขาอบรมไดทําความเขาใจและสามารถฝกปฏิบัติจริงได 
และท่ีสําคัญที่สุดควรมีการวางระบบการกํากับติดตามการนําความรูจากการอบรมไปใชปฏิบัติจริง ศึกษานิเทศกควร
มีบทบาทในการติดตาม หรือสถานศึกษาอาจมีการจัดทําระบบการนิเทศภายในหรือตองมีการกําหนดเวลาในการนํา
ความรูไปใช จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน อาจจะเปนการรวมกันในระดับชั้น ระดับกลุมโรงเรียน หรือ
ระดับเขตพื้นที่ เพื่อใหครูไดตระหนักในการนําความรูไปใชอยางจริงจัง 

กองเกียรติ รักษธรรม (กองเกียรติ, 2555) ไดทําการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของ
อาจารยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมีวัตถปุระสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการ
พัฒนาตนเองของอาจารยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2) เพื่อศึกษาความตองการจําเปนในพัฒนาตนเองของอาจารย
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มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 3) เพื่อเปรียบเทียบความตองการจําเปนในพัฒนาตนเองของอาจารยมหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ อาจารยผูสอนที่ปฏบัิติงานในมหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต ปการศึกษา 2554 การสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูม ิอยางมีสัดสวนตามคณะที่สังกัด จํานวน 
200 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จํานวน 38 ขอ มีคา
อํานาจจําแนกสภาพคาดหวัง 0.42-0.91 ความเชื่อม่ันเทากับ 0.97 และมีคาอํานาจจําแนกสภาพคาดหวัง 0.36-0.93 

ความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานใชการทดสอบคามี (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
เมื่อพบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยใชวิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูของ เชฟเฟ (Scheffe’s method) ผลการวิจัย
พบวา  

1. อาจารยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมีความคาดหวังในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
สวนสภาพความเปนจริงในปจจุบันโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

2. อาจารยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมีความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองในภาพรวมและรายดาน ทุก
ดานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 

3. อาจารยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตที่มีเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด คณะที่สังกัดตางกันมีความตองการจําเปนใน
การพัฒนาตนเองในภาพรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกันท่ีระดับ 0.05 ยกเวนอาจารยท่ีมีประสบการณการ
สอนตางกันมีความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองดานการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวจิัยสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย
ไดดังภาพ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาว
สูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา นาน 

  - ดานการบริหารงานบุคคล 
  - ดานการบริหารวิชาการ 
  - ดานการบริหารการเงิน 
  - ดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม 

เพื่อชุมชน 

แนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสู 
การเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม 

เพื่อชุมชนท่ีเหมาะสม 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีขั้นตอนการดําเนินงาน 2 ขัน้ตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อ

ชุมชน 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน จําแนกเปน อาจารย  
114 คน และเจาหนาที่ 64 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 178 คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางจากตารางของ Krejcie และ Morgan ไดขนาดกลุมตัวอยาง 122 คน (ฉัตรศิริ, 2557) ทําการสุมตัวอยางแบบ
แบงชั้นภูมิอยางเปนสัดสวน (Proportional stratified random sampling) โดยใหประเภทของบุคลากรเปนชั้นภูมิ          
ไดตัวอยางอาจารย 78 คน และตัวอยางเจาหนาที่ 44 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน 

 ตอนท่ี 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสภาพท่ีเปนจริงและสภาพท่ีคาดหวังในการพัฒนาเพื่อการกาวสู    
การเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร
วิชาการ  ดานการบริหารการเงิน และดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 
5 ระดับ (rating scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ซึ่งขอคําถามทุกขอมีขอมูลท่ีตองตอบ 2 สภาพ 
คือ สภาพที่เปนจริงกับสภาพท่ีคาดหวัง 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
1. ผูวิจัยดําเนินการสรางขอคําถามตาง ๆ โดยการพัฒนาและปรับปรุงมาจากงานวิจัยท่ีศึกษาในเร่ือง

เดียวกันหรือมีลักษณะใกลเคียงกัน และเปนงานวิจัยท่ีลักษณะของกลุมตัวอยางชนิดเดียวกันหรือใกล เคียงกัน 
ตลอดจนเครื่องมือนัน้มีคุณภาพดีพอ 

2. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาโดยวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ใชเกณฑในการคัดเลือกขอคําถาม
ท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.66 ขึ้นไป หากขอคําถามใดมีคาตํ่ากวา 0.66 จะทําการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
จากการวิเคราะหขอคําถาม พบวา จํานวนขอคําถาม 160 ขอ มีขอคําถามที่เขาเกณฑใชได จํานวน 148 ขอ ไดคา IOC 

อยูระหวาง 0.66 – 1.00 

3. ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
แลว นําไปทดลองใชกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่งมิใชกลุมตัวอยางในการวิจัยเปนผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับในแตละดาน โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งหากมีคามากกวา 0.7 ขึ้นไป แสดงวา เคร่ืองมือมีความเชื่อมั่นสูง (กองเกียรติ, 
2555) และจากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบวา ขอคําถามทุกตัวในแตละดานมีคาความเชื่อมั่น
มากกวา 0.7 โดยท่ีแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริงท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร
วิชาการ ดานการบริหารการเงิน และดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  
ครอนบาค เทากับ 0.947, 0.968, 0.965 และ 0.973 ตามลําดับ และแบบสอบถามตามสภาพท่ีคาดหวังท้ัง 4 ดาน  



1037 

 

-Proceedings- 

1037

มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.976, 0.988, 0.979 และ 0.984 ตามลําดับ ตอจากนั้นจัดทํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยตอไป 

  3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.1 ผูวิจัยทําบันทึกขอความเพื่อขอความรวมมือในการใหขอมูล  ช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจัย 

ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย ตอบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

3.2 ผูวิจัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยขอความอนุเคราะห
สงแบบสอบถามที่ตอบเสร็จสมบูรณแลว คืนมายังผูวิจัย/สํานักงานสาขาวิทยาศาสตร/สํานักงานคณะที่สังกัด 

3.3 เมื่อไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยทําการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ แลวทําการ
บันทึกขอมูลลงในโปรแกรมสําเร็จรูป 

3.4 นําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางสภาพที่เปนจริงกับสภาพท่ีคาดหวัง  
3.5 จัดเรียงลําดับความตองการจําเปน โดยนําความตองการจําเปนในลําดับท่ี 1 ถึงลําดับท่ี 3 

ไปเก็บขอมูลโดยใชเทคนิคการสนทนากลุมเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาในขั้นตอนตอไป 

 4. การวิเคราะหขอมูล  
4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
4.2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพท่ีเปนจริงและสภาพท่ีคาดหวังของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปน

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (แนงนอย, 2550) 

4.3 วิเคราะหความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
เพื่อชุมชน โดยนําคาเฉลี่ยท่ีวิเคราะหไดมาคํานวณตามสูตรดังนี้ 

ความตองการจําเปน = คาเฉลี่ยสภาพท่ีคาดหวัง – คาเฉลี่ยสภาพท่ีเปนจริง 
4.4 การจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน เปนขั้นตอนท่ีทําใหทราบถึงปญหาหรอื

ความตองการจําเปนท่ีควรไดรับการแกไขเรงดวนกอนปญหาอื่น ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเลือกวิธีการจัดลําดับ

ความสําคัญของความตองการจําเปนโดยใชวิธี Modified Priority Needs Index ( ModifiedPNI ) (สุวิมล, 2550) โดยคา 
ModifiedPNI ควรมีคาตั้งแต 0.80 ถือวามีความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

D
DIPNI Modified   

 

เมื่อ  ModifiedPNI  คือดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 

   I   คือคาเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง 
  D   คือคาเฉลี่ยของสภาพที่เปนจริง 
 

โดยพิจารณาความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก เพื่อใชเปนประเด็นในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
เพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
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ขั้นตอนที่ 2  ศกึษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
ขั้นตอนนี้เปนการกําหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนท่ี

เหมาะสม โดยใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus group technique) (นิศา, 2540) ผูวิจัยไดจัดเตรียมขอมูลเพื่อ
ประกอบการสนทนากลุม ซึ่งเปนขอมูลท่ีไดจากผลการประเมินความตองการจําเปน แจงใหผูเขารวมสนทนาทราบ
กอนลวงหนา 
  1. ผูเขารวมสนทนากลุม ทําการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) มีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้ 
 1.1 คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน จํานวน 4 คน  
ตองเปนผูดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และมีประสบการณการทํางานในมหาวิทยาลัยไมนอย
กวา 10 ป 
 1.2 อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน จํานวน 4 คน ซึ่งไมไดดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และมีประสบการณการทํางานในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 5 ป 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบการสนทนากลุม ประกอบดวย หัวขอการสนทนากลุม วัตถุประสงค ผลการประเมินความตองการ
จําเปน การจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน และประเด็นคําถามสําหรับการดําเนินการจัดการสนทนา
กลุมเพื่อวิเคราะหแนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนท่ีเหมาะสมใหมากที่สุด  
 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 ผูวิจัยจัดการสนทนากลุมผูบริหารและอาจารย อาคารสาขาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

3.2 ผูวิจัยเกร่ินนําเกี่ยวกับชื่อเร่ือง วัตถุประสงค ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย เพื่อ
สรางความเขาใจใหกับผูรวมสนทนากลุม 

3.3 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยในสวนของลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาว
สูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานการบริหารงานบุคคล 2) ดานการบริหารวิชาการ     
3) ดานการบริหารการเงิน และ 4) ดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ใหผูรวมสนทนากลุมรวมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีได และแนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนท่ีเหมาะสม ซึ่งการสนทนากลุมในคร้ังน้ี ผูวิจัยจะทําการบันทึกเทปการสนทนาดวย ซึ่งกอนบันทึกเทปผูวิจัย
จะแจงวัตถุประสงคและขออนุญาตสมาชิกผูรวมสนทนาดวย 

3.4 สรุปและปดประเด็นการสนทนา เมื่อการสนทนาไดดําเนินมาจนกระท่ังครบตามประเด็นท่ี
กําหนดไวแลว ผูวิจัยจะมีคําถามในเชิงทบทวนใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเมื่อสังเกตเห็นวาสมาชิกไม
มีการแสดงความคิดเห็นใด ๆ แลวก็จะทําการสรุป ยุติการสนทนา และผูวิจัยกลาวขอบคุณผูเขารวมสนทนากลุม 

3.5 ขอมูลจากการสนทนากลุมท่ีบันทึกเทปไวและที่ผูจดบันทึกทําการบันทึกไวจะนํามาถอดเทป
เรียบเรียงและวิเคราะหสรุปตามประเด็นตาง ๆ ตอไป 

 4. การวิเคราะหขอมูล  
      ใชการวิเคราะหเนื้อหาตามประเด็นคําถามในการสนทนากลุม 
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ผลการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยไดผลการวิจัยแบงเปน 2 ประเด็นตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ผลการประเมินความ
ตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน และผลการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ตามลําดับตอไปนี้ 

1.  ผลการประเมินความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
ไดผลการวิจัยดังตารางท่ี 1-4 ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความตองการจําเปนเรงดวนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
เพื่อชุมชน ดานการบริหารงานบุคคล 

รายการ D  I  ModifiedPNI  

1. ลูกจางท่ีปฏิบัติงานตามระยะเวลา และผานเกณฑการประเมิน ควรปรับ
ตําแหนงใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไมตองผานการสอบแขงขัน 

1.64 4.46 1.72 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหมควรมีสถานภาพใน 5 ปแรก เปนลูกจางโดย
มีสัญญาวาจางท่ีจะตองตอสัญญาจาง และผานการประเมินทุกป หลังจากนั้น 
จึงเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยถาวร 

1.93 4.43 1.30 

3. สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ในการสรางขวัญ และกําลังใจใหแก
บุคลากร 

2.10 4.43 1.11 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา พิสัยของดัชนีความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพื่อชุมชน ดานการบริหารงานบุคคล มีคาอยูระหวาง 0.05–1.72 ขอท่ีเปนความตองการจําเปนเรงดวน  
3 ลําดับแรก คือ ลูกจางท่ีปฏิบัติงานตามระยะเวลา และผานเกณฑการประเมิน ควรปรับตําแหนงใหเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยไมตองผานการสอบแขงขัน พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหมควรมีสถานภาพใน 5 ปแรก  
เปนลูกจางโดยมีสัญญาวาจางที่จะตองตอสัญญาจาง และผานการประเมินทุกป หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยถาวร และสงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ในการสรางขวัญ และกําลังใจใหแกบุคลากร 
ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความตองการจําเปนเรงดวนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
เพื่อชุมชน ดานการบริหารวิชาการ 

รายการ I  D  ModifiedPNI  

1. มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยวิเคราะหขอสอบ 2.03 4.30 1.12 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรู เกี่ยวกับการสรางขอสอบใหมี 
มาตรฐานแกอาจารย 

2.03 4.28 1.11 

3. การใหอาจารยเขารวมฝกอบรมในตางประเทศ 2.10 4.40 1.10 
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จากตารางท่ี 2 พบวา พิสัยของดัชนีความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพื่อชุมชน ดานการบริหารวิชาการ มีคาอยูระหวาง 0.36–1.12 ขอท่ีเปนความตองการจําเปนเรงดวน  
3 ลําดับแรก คือมหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยวิเคราะหขอสอบ  มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรู
เกี่ยวกับการสรางขอสอบใหมีมาตรฐานแกอาจารย และการใหอาจารยเขารวมฝกอบรมในตางประเทศ ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
ดานการบริหารการเงิน 

รายการ I  D  ModifiedPNI  

1. วิธีดําเนินการในการต้ังงบประมาณรายจายประจําปมีการปฏิบัติอยางมีเหตุมีผล 2.33 4.37 0.88 

2. ประมาณการรายรับและรายจายในแตละปใกลเคียงกับรายรับและรายจายจริง 2.40 4.40 0.83 

3. การมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย 2.30 4.23 0.84 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา พิสัยของดัชนีความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพื่อชุมชน ดานการบริหารการเงิน มีคาอยูระหวาง 0.24–0.88 ขอท่ีเปนความตองการจําเปนเรงดวน  
3 ลําดับแรก คือวิธีดําเนินการในการตั้งงบประมาณรายจายประจําปมีการปฏิบัติอยางมีเหตุมีผล  การมีสวนรวม  
ในการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย และประมาณการรายรับและรายจายในแตละปใกลเคียงกับรายรับและ
รายจายจริง ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
ดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

รายการ I  D  ModifiedPNI  

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ใหกับองคกร 

2.10 4.33 1.06* 

2. ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีความยืดหยุน ลดระดับบังคับบัญชามุง
ตอบสนองและปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

2.33 4.33 0.86* 

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและหองปฏิบัติการ 2.50 4.57 0.83* 
 

จากตารางที่ 4 พบวา พิสัยของดัชนีความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพื่อชุมชน ดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน มีคาอยูระหวาง 0.49–1.06 ขอที่เปนความตองการ
จําเปนเรงดวน 3 ลําดับแรก คือ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มผลิตภาพใหกับ
องคกร ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีความยืดหยุน ลดระดับบังคับบัญชามุงตอบสนองและปรับตัวเทาทัน    การ
เปล่ียนแปลง และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและหองปฏิบัติการ ตามลําดบั 

 

 

 

 



1041 

 

-Proceedings- 

1041

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ผูวิจัยไดนํา
รายการท่ีเปนความตองการจําเปนเรงดวน 3 ขอแรกในแตละดาน ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารงาน
บุคคล 2) ดานการบริหารวิชาการ 3) ดานการบริหารการเงิน และ 4) ดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
เพื่อใหผูบริหารและอาจารยไดแนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่เหมาะสม 
โดยใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus group technique) ซึ่งใหผูรวมสนทนากลุมรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลที่ไดและรวมหาแนวทางการพัฒนา ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 ดานการบริหารงานบุคคล ไดแนวทางในการพัฒนาลูกจางท่ีปฏิบัติงานตามระยะเวลา และผาน
เกณฑการประเมิน ควรปรับตําแหนงใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไมตองผานการสอบแขงขัน มีดังนี้ 

1. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการในแตละสาขาทําการประเมินลูกจาง และกําหนดกรอบ
อัตรากําลังที่ชัดเจน 

2. ควรใชภาระงานที่ชัดเจน การสอบขอเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการ
ประจําสาขา/คณะรวมกับผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนผูพิจารณาคัดเลอืก 

3. ลูกจางท่ีผานการประเมินแลวควรจะตองมีการสอบคัดเลือกอีกคร้ัง เนื่องจากผูผาน 
การประเมินไมไดเปนตัวช้ีวดัวาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนเพียงการประเมินขัน้ต่ําสุดเทานัน้ 

2.2 ดานการบริหารวิชาการ ไดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
วิเคราะหขอสอบ มีดังนี้ 

1. ในหนึ่งรายวิชาควรมีคณะกรรมการกลางเพื่อวิเคราะหขอสอบเพื่อใหไดขอสอบท่ีเหมาะสม
และไดมาตรฐาน 

2. ในรายวิชาปฏิบัติ/ภาคสนามควรมีการทดสอบกอนและหลังการเรียน จากนั้นนํามาปรับปรุง
ขอสอบใหสอดคลองกับผูเรียนเปนสําคัญ 

3. ควรมีระบบสารสนเทศเพื่อใหอาจารยปอนขอสอบเขาสูสวนกลาง จากนั้นใหคณะกรรมการ
กลางพิจารณา/วิเคราะหขอสอบกอนทําการทดสอบ 

4. จัดทาํโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ เพื่อใหอาจารยนําไปใชไดอยางสะดวกและเขาใจงาย 

2.3 ดานการบริหารการเงิน ไดแนวทางในการพัฒนาวิธีดําเนินการในการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปมีการปฏิบัติอยางมีเหตุมีผล มีดังนี้ 

1. มีการกําหนดงบประมาณใหชัดเจนสําหรับกิจกรรมในรอบปงบประมาณ 

2. มีการกําหนดงบประมาณเฉพาะกิจเพื่อรองรับกิจกรรมเสริมที่จะเกิดขึ้นนอกแผนงานที่วางไว 
3. ควรจัดสรรงบประมาณลงสูคณะ/สาขา/หลักสูตร ซึ่งเปนการขับเคลื่อนนโยบายในการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสอคลองกับภาระงานของแตละหนวยงาน 

4. ควรมีการถายทอดแผนการใชจายใหบุคลากรทุกคนทราบเพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได 
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2.4 ดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ไดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มผลิตภาพใหกับองคกร มีดังนี้ 

1. ควรมีการยกยองหรือใหรางวัล/ผลตอบแทนแกบุคลากรที่สรางผลงานเปนท่ีประจักษและเปน
ท่ียอมรับขององคกร 

2. ใชระบบสารสนเทศเขามากํากับ ดูแล และติดตามบุคลากรใหเหมาะสม 

3. ควรสงเสริมใหเกิดความรักสามัคคีในองคกร โดยการทําความเขาใจกับบุคลากรทุกสายงาน 
เพื่อสงเสริมบุคลากรในดานตาง ๆ อยางเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 

4. สงเสริมใหบุคลากรบูรณาการองคความรูสูชุมชน และมีจิตอาสา 
5. ควรมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาถายทอดใหกับบุคลากรเพื่อสรางจิตสํานึกทีด่ีใหกับทุกคน 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

พิสัยของดัชนีความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ดาน
การบริหารงานบุคคล มีคาอยูระหวาง 0.05–1.72 ขอที่เปนความตองการจําเปนเรงดวน มีจํานวน 17 ขอ เมื่อพิจารณา
ความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ลูกจางท่ีปฏิบัติงานตามระยะเวลา และผาน
เกณฑการประเมิน ควรปรับตําแหนงใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไมตองผานการสอบแขงขัน พนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหมควรมีสถานภาพใน 5 ปแรก เปนลูกจางโดยมีสัญญาวาจางที่จะตองตอสัญญาจาง และผาน
การประเมินทุกป หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยถาวร และสงเสริมการจัดกิจกรรม/
โครงการตาง ๆ ในการสรางขวัญ และกําลังใจใหแกบุคลากร ตามลําดับ 

พิสัยของดัชนีความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ดาน
การบริหารวิชาการ มีคาอยูระหวาง 0.36–1.12 ขอที่เปนความตองการจําเปนเรงดวน มีจํานวน 17 ขอ เมื่อพิจารณา
ความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
วิเคราะหขอสอบ มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับการสรางขอสอบใหมีมาตรฐานแกอาจารย และการให
อาจารยเขารวมฝกอบรมในตางประเทศ ตามลําดับ 

พิสัยของดัชนีความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ดาน
การบริหารการเงิน มีคาอยูระหวาง 0.24–0.88 ขอที่เปนความตองการจําเปนเรงดวน มีจํานวน 3 ขอ เมื่อพิจารณา
ความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ วิธีดําเนินการในการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปมีการปฏิบัติอยางมีเหตุมีผล การมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย และประมาณการ
รายรับและรายจายในแตละปใกลเคียงกับรายรับและรายจายจริง ตามลําดับ 

พิสัยของดัชนีความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ดาน
การเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน มีคาอยูระหวาง 0.49–1.06 ขอที่เปนความตองการจําเปนเรงดวน มีจํานวน 
6 ขอ เมื่อพิจารณาความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มผลิตภาพใหกับองคกร ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีความยืดหยุน ลดระดับ
บังคับบัญชามุงตอบสนองและปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและหองปฏิบัติการ 
ตามลําดับ 
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2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน พบวา จากการใช
เทคนิคการสนทนากลุม ไดแนวทางการพัฒนาเรงดวนในดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารวิชาการ ดานการ
บริหารการเงิน และดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน  
 

 อภิปรายผลการวิจัย 

ในการอภิปรายผลการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยจะกลาวถึง 2 ดาน คือ ดานผลการประเมินความตองการจําเปนของ
การพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน และดานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการ
กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

1. ดานผลการประเมินความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนในแตละดาน พบวา  

1.1 ดานการบริหารงานบุคคล ขอท่ีเปนความตองการจําเปนเรงดวน 3 ลําดับแรก คือ 1) ลูกจางท่ี
ปฏิบัติงานตามระยะเวลา และผานเกณฑการประเมิน ควรปรับตําแหนงใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไมตองผาน
การสอบแขงขัน 2) พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหมควรมีสถานภาพใน 5 ปแรก เปนลูกจางโดยมีสัญญาวาจางท่ี
จะตองตอสัญญาจาง และผานการประเมินทุกป หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยถาวร     
3) สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ในการสรางขวัญ และกําลังใจใหแกบุคลากร  

1.2 ดานการบริหารวิชาการ ขอท่ีเปนความตองการจําเปนเรงดวน 3 ลําดับแรก คือ 1) มหาวิทยาลัย
สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยวิเคราะหขอสอบ 2) มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับการสรางขอสอบใหมี
มาตรฐานแกอาจารย และ 3) การใหอาจารยเขารวมฝกอบรมในตางประเทศ 

1.3 ดานการบริหารการเงิน ขอที่เปนความตองการจําเปนเรงดวน 3 ลําดับแรก คือ 1) วิธีดําเนินการใน
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปมีการปฏิบัติอยางมีเหตุมีผล 2) การมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณของ
มหาวิทยาลัย และ 3) ประมาณการรายรับและรายจายในแตละปใกลเคียงกับรายรับและรายจายจริง 

1.4 ดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ขอที่เปนความตองการจําเปนเรงดวน 3 ลําดับแรก 
คือ 1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มผลิตภาพใหกับองคกร 2) ปรับปรุงโครงสราง
องคกรใหมีความยืดหยุน ลดระดับบังคับบัญชามุงตอบสนองและปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง และ 3) การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและหองปฏิบัติการ ตามลําดับ 

 จากการประเมินความตองการจําเปนเรงดวนทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับแนวคิดของ (สุวิมล, 2550) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการประเมินความตองการจําเปนตอการวางแผนหรือการพัฒนาองคกรไววา การวางแผนการทํางาน
จะตองเร่ิมท่ีการประเมนิบริบทเพื่อเขาใจสภาพี่เปนอยูของหนวยงาน และรูความตองการของหนวยงานวาจําเปนตอง
ไดรับการสนองตอบในดานใด เพื่อชวยวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นและแนวทางแกไขท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทําใหสามารถ
บรรลุเปาหมายขององคกร 

2. ดานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน  พบวา  
จากการใชเทคนิคการสนทนากลุม ไดแนวทางการพัฒนาเรงดวนในดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารวิชาการ 
ดานการบริหารการเงิน และดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน สอดคลองแนวคิดของ (สุวิมล, 2550) 
ท่ีระบุวาหลังจากการประเมินความตองการจําเปน มีการนําผลไปใชประโยชน การเสนอผล หรือรายงานใหผูเกี่ยวของ
ทราบ กําหนดแนวทางการแกไขเพื่อขจัดปญหาที่เกิดจากความตองการจําเปนในขั้นของการนําผลไปใชนี ้ตองวางแผน
วาจะนําแนวทางที่กําหนดไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค 
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ขอเสนอแนะงานวิจัย 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. ดานการบริหารงานบุคคล ควรปรับตําแหนงใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไมตองผานการสอบแขงขัน 

โดยท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหมควรมีสถานภาพใน 5 ปแรก เปนลูกจางโดยมีสัญญาวาจางที่จะตองตอสัญญา
จาง และผานการประเมินทุกป หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยถาวร ตลอดจนสงเสริมการ
จัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ในการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร  

2. ดานการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยวิเคราะหขอสอบ และมีการจัด
อบรมความรูเกี่ยวกับการสรางขอสอบใหมีมาตรฐานแกอาจารย รวมท้ังการใหอาจารยเขารวมฝกอบรมใน
ตางประเทศ 

3. ดานการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยควรมีวิธีดําเนินการในการต้ังงบประมาณรายจายประจําปมีการปฏิบัติ
อยางมีเหตุมีผล ตลอดจนการมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย และมีการประมาณการรายรับและ
รายจายในแตละปใกลเคียงกับรายรับและรายจายจริง 

4. ดานการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มผลิตภาพใหกับองคกร มีการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีความยืดหยุน ลดระดับ
บังคับบัญชามุงตอบสนองและปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง และควรมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
หองปฏิบัติการ 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยใหครอบคลุมกลุมประชากรบุคลากรทุกเขตพื้นท่ี ตลอดจนบุคคลหรือชุมชนท่ีมีสวน
เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศแนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนอยาง
แทจริง 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางและวิธีการดําเนินการที่เหมาะสมในการพัฒนาที่ไดจากการวิจัย คร้ังน้ี
ตามความตองการจําเปนท่ีคนพบ  

3. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อการกาวสูการ
เปนมหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

  4. ตัวบงชี้หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ยังไมมีการกําหนด
น้ําหนักและกําหนดเกณฑบอกระดับความสําเร็จของแตละตัวบงช้ี ดังนั้น ควรศึกษาเทคนิควิธีการวิจัยเพื่อกําหนด
น้ําหนักและเกณฑบอกระดับของตัวบงชี้ เชน เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory factor analysis) เปนตน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน รวมท้ังผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งเสียสละเวลาในการใหคําแนะนํา ขอคิดเห็น
ถึงประเด็นตาง ๆ ในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแกไขปญหาการคนควาขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณาตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ อันเปนประโยชนในการวเิคราะหและสรุปผลการวิจัย จนทําใหบทความวิจัยนี้มีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น  
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47. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิดาวัลย อุนกอง 96. ดร.ปรัชญา นวนแกว 
48. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ บูรณะชาต ิ  97. ดร.สิทธิชัย ลีวิวัฒนวงศ 
49. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล จี้ฟู 98. คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช 

 

เลขานุการ     ผูชวยเลขานุการ 

นายจักรพงค มาลีพัตร    นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสืบ 

      นางสาววริศรา คลังนุม 
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