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สาขาวิชา                            บริหารธุรกิจ 

ปการศึกษา                         2544 
  

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุม         

รัตนโกสินทร ในดานการจําแนกงาน การจัดแผนกงาน อํานาจหนาที่ และการจัดสายการบังคับ

บัญชา ตามการรับรูของบุคลากร และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดองคการตามการรับรูของ

บุคลากรจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดย สุมตัวอยาง

จากบุคลากรของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในปการศึกษา 2544 จํานวน 309 คน โดยแบง

ตามสัดสวนดังนี้ (1) ผูบริหาร ซึ่งประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี  รองคณบดี           

ผูอํานวยการศูนย/สํานัก และหัวหนาโปรแกรมวิชา จํานวน 101 คน (2) อาจารยผูสอนที่ไมไดดํารง

ตําแหนงทางการบริหาร จํานวน 193 คน  (3) ขาราชการสายสนับสนุนการสอน จํานวน 15 คน 

ผลของการศึกษาวิจัย พบวา  ระดับการรับรูของกลุมตัวอยาง   มีระดับการรับรูสภาพการจัด

องคการของสถาบัน ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลางทุกกลุม 

การเปรียบเทยีบระดับการรับรูของกลุมตัวอยางตามตัวแปร   พบวา  กลุมตัวอยางทีม่ีตําแนง

ทางการบริหาร แตกตางกนัมีระดับการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร

ในดานการจาํแนกงาน  การจัดแผนกงาน และอํานาจหนาที่ แตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ .05  สวนการจัดสายการบังคับบัญชามีการรับรูที่ไมแตกตางกันและ ผูบริหารทีม่ีระยะเวลา

ในการดํารงตําแหนงทางการบริหารตางกนั  มีการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุม 

รัตนโกสินทรในดานการจัดแผนกงานแตกตางกนั  ผูบริหารที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

ทางการบริหารแตกตางกันมีระดับการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรใน

ดาน การจัดแผนกงาน แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนการจาํแนกงาน  

อํานาจหนาที ่ และการจัดสายการบังคับบัญชามีการรับรูที่ไมแตกตางกัน สวนกลุมตัวอยางอ่ืนไมพบ      

ความแตกตาง 
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ABSTRACT 
            The central objective of this research was to study the perception of the process of 

organizing group situations among the staff of Rajabhat Institute. The organizing 

processes included in the study are: Identification of  activities, departmentation, authority 

and span of control. The focus of the study on the process was viewed from a comparative 

analysis of perspectives of the administrators, instructors and instructional support staff.   

 The researcher collected the data with the use of a survey questionnaire designed 

by the researcher herself, based on the paradigm and conceptual framework.  Stratified 

random sampling was used to come up with the respondent sample of 309 of the 

Rattanakosin group in Rajabhat Institutes in the academic year 2001.  The sample was 

divided into three groups, 101 management staff consisting of presidents, vice-presidents, 

deans, deputy-deans, directors of offices, department heads and centers and program 

heads, 193 teaching staff who did not have management status and 15 supporting staff. 

 The main result of the study showed that all three groups of respondents did not 

differ in the way they perceived the organizing processes among groups with all 

respondents obtaining a medium score on the whole.  However, the administrator group 

differed in their perception on the variables on Identification of  activities, departmentation 

and authority, which is significant at the .05 levels. Furthermore the administrator group 

with different length of service in the institute had different perception on the Identification 

of  activities, which is significant at the .05 levels.  Also, the perception on the span of 

control in the organization was not significantly different in all the three groups of 

respondents.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

โดยปกติยอมเปนท่ีเขาใจกันวา องคการหนึ่งองคการใดไมสามารถอยูรอดได ถาไม
สามารถปรับตัวหรือสรางการเปล่ียนแปลงใหสนองตอบตอความตองการ หรือความกดดันท่ีเกิดข้ึน 
ท้ังจากสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคการ  ซ่ึงเปนสภาพของปญหาท่ีเกิดกับ     
องคการโดยท่ัวไปทั้งในอดีต ปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะองคการที่มีลักษณะเปนแบบราชการมาก
เทาใด จะยิ่งประสบปญหาและอุปสรรคท่ีจะนําองคการไปสูความมีประสิทธิผลไดมากยิ่งข้ึน      ( 
Warren, 1967  อางใน  วรเดช จันทรศร, 2525 : 1) ซ่ึงองคการที่มีลักษณะเปนระบบราชการ จะมีสาย
การบังคับบัญชาท่ีชัดเจน มีกฎระเบียบแบบแผนท่ีตั้งไวอยางแนนอน  รวมท้ังการติดตอสัมพันธกัน
อยางเปนทางการ     ลักษณะขององคการแบบนี้ไมสามารถยืดหยุนและตอบสนองตอการ    
เปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วได ความเปล่ียนแปลงเหลานี้ จึงนับไดวา   เปนความจําเปน
ขององคการในการท่ีจะตองหา   รูปแบบและแนวทางใหมของการพัฒนา ที่จะตองสนองตอ
กระบวนการทางสังคมท่ีซับซอน   ( อุทัย  เลาหวิเชียร, 2531 : 71) 

จากการที่สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันราชภัฏ  อยูภายใตกฎระเบียบของระบบราชการจึง
ทําใหมีปญหาและอุปสรรคมากมายในระบบการบริหาร  เพราะติดอยูกับกฎระเบียบของทางราชการ 
รายไดจะตองอาศัยงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให  ไมมีความเปนอิสระและคลองตัวเทาท่ีควรในการ
บริหาร รวมท้ังความดอยประสิทธิภาพเชิงการบริหารจัดการ       รวมทั้งระบบราชการมีจุดออนหลาย
ประการท่ียากแกการแกไข (เกษม บุญรมย, 2543 : 33 – 34)  จึงเปนเหตุใหการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันราชภัฏไมทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม  รวมทั้งปญหาตางๆ ท่ีไดสะสมมาเปน
เวลานานพอสมควร  ในขณะท่ีความเจริญกาวหนาของโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  จึง
กอใหเกิดเปนภาวะวิกฤติการณอุดมศึกษาข้ึน      สถาบันราชภัฏเปนองคการในระบบราชการ   
(Bureaucracy) เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีจํานวนท้ังส้ิน 41  
แหง     ท่ัวประเทศ  โดยมีบทบาทหนาท่ีคือ (สภาสถาบันราชภัฏ, 2544 : 2) 

   1.   ใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
    2.   ทําการวิจัย 

3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.   ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
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   5.   ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
6. ใหบริการวิชาการแกสังคม 

โดยมีภารกิจหลักคือ การสรางองคความรู การถายทอดความรูและการนําความรูมา
ประยุกตใช สถาบันราชภัฏแตละสถาบัน  จะมีจุดเนนท่ีแตกตางกัน ปฏิธานและความคิดรวบยอดเปน
ของแตละสถาบัน  สวนการดําเนินการแตละสถาบันจะตองดําเนินการใหมีโครงสราง    และจัดระบบ
ภายใน รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการท่ีสามารถปฏิบัติตามภารกิจใหไดบรรลุ
ตามวัตถุประสงค   (วิจิตร  จันทรากูล, 2538 :171–190)   แตดวยสภาพส่ิงแวดลอมท่ี     เปล่ียนแปลง
ไป โดยเฉพาะในชวงทศวรรษท่ีผานมา ประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและเห็นไดชัด
เนื่องจากความกาวหนาของวิทยาการ  และการส่ือสาร รวมทั้งมีการติดตอกับประชาคมโลกอยาง
กวางขวางมากข้ึน การเปล่ียนแปลงเชนนี้ทําใหบุคลากร องคการและสังคมปรับตัวตามไมทัน  และ
กอใหเกิดความไมสมดุลในหลายๆ    ลักษณะ (วิชัย  ตันศิริ, 2539 :19) จากสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว     ไดกอใหเกิดปญหากับสถาบันอุดมศึกษาของไทย รวมท้ังสถาบัน ราชภัฏดวยหลาย
ประการ เชน ปญหาความไมมีเอกภาพในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา      เกิดความซับซอนหรือ
ขาดการจัดลําดับความสําคัญ ปญหาระบบการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา     ซ่ึงผสมระหวาง
ระบบราชการในการบริหารงานบุคคลและการเงิน กับระบบการเมืองในกระบวนการสรรหา (ท่ีอิง
คะแนนนิยม) ซ่ึงนําไปสูความไมมีประสิทธิภาพของการจัดการและกําลังคนในท่ีสุด   รวมท้ังการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทและหนาท่ีของสถาบันราชภัฏจากการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพครูเพียงสาขา
เดียว   ไปสูการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการอื่นๆ  ดวยนั้น   ไดกอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณเกี่ยวกับ
ความพรอมของวิทยาลัยครูในหมูนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  และผูท่ีมีความสนใจ   ท่ัวไป 
(กรมการฝกหัดครู, 2534 : 1) ซ่ึงจากปญหาดังกลาว กอใหเกิดวิกฤติการณของอุดมศึกษา   4 ประการ 
(เกษม สุวรรณกุล, 2536 : 19 – 44) คือ 

1. วิกฤติการณดานกําลังคน  ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ    ในปจจุบันสถาบันศึกษาของรัฐ
ไมสามารถผลิตบัณฑิตไดตรงตามความตองการขององคการหรือหนวยงานตางๆ และยิ่งไปกวานั้น   
คุณภาพของบัณฑิตมีมาตรฐานลดลง ขาดการแสวงหาความรู    และขาดคุณสมบัติท่ีดี         (สุธรรม     
อารีกุล, 2540 :110) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยูในสภาพทรงกับทรุด 

2. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดรับเงินงบประมาณจากรัฐนอยเกินไปอยางตอเนื่อง เปน
เหตุใหเกิดความขาดแคลนในทุกๆ ดาน มีผลทําใหการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ  เชน ระบบ
บริหารงานบุคคลซ่ึงตองใชคนมากแตทํางานไดนอย   ระบบบริหารวิชาการซ่ึงคนทํางานหนักแตมี
ประสิทธิผลนอย  และสอนโดยไมสามารถวิจัยได  อาจารยตองทํางานใน 4 ลักษณะคืองานสอน 
งานวิจัย งานเขียน และงานบริหาร เฉล่ียวันละ 8 ช่ัวโมง   ซ่ึงมากกวาช่ัวโมงการทํางานปกติ             
(คุณวุฒิ  คนฉลาด, 2532 : (4)) เปนตน 
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               3. วิกฤติการณบุคลากร  ในปจจุบันบุคลากรท่ีมาเปนอาจารยมีแนวโนมคนเกงมาเปนอาจารย
นอยลง  (คุณวุฒิ คนฉลาด, 2532 : (4)) โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิชาการ  สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลง
วิชาการ  แตนักวิชาการกําลังขาดแคลน     เพราะสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถจะรักษา   นักวิชาการที่
มีอยู ไมใหออกไปทํางานอ่ืน  รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถจะดึงดูดอาจารยท่ีมีความสามารถ
ไวได เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประสบปญหาอาจารยลาออกจากราชการไปสูภาคเอกชน  
โดยเฉพาะอาจารยในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จากการศึกษาของ    สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.)  พบวา   กลุมวิชาวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  และ
เกษตรศาสตร  มีสาเหตุการลาออกคลายๆ กัน คือ ตองการงานท่ีมีรายไดสูงข้ึน  ความกาวหนาใน
ราชการมีนอย   ตองการไปทํางานตางประเทศ ตองการประกอบอาชีพสวนตัว สถาบันอุดมศึกษา  
นอกจากจะไมสามารถรักษาผูท่ีอยูในระบบไดแลวยังประสบปญหาขาดแคลนอาจารยรุนใหมอีกดวย  

   4. ระบบบริหารที่ดอยประสิทธิภาพ  ไมวาจะเปนการบริหารวิชาการ บริหารการเงิน  หรือ 
บริหารงานบุคคล มีความคลองตัวไมเพยีงพอตอความเปล่ียนแปลงของวิทยาการ โครงสรางการ
บริหารและการจัดการของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีรูปแบบการบริหารงานเปนแบบศนูยรวม ทําให  
ปฏิบัติงานเช่ืองชา (สํานักงานสถาบันราชภัฏ, 2538 : 123)    จึงทําใหเกิดปญหาวิกฤติอยูในปจจุบัน 

นอกจากนี้  ไพฑูรย   สินลารัตน  ( 2541 : 10 )  ไดกลาวถึงวิกฤติอุดมศึกษาวา  มีดังตอไปนี้ 
1. วิกฤติความรู  หนาท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา      แตหนาท่ีนี้กลับมีความออนแอ 

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย คือ การสรางองคความรู สรางวิชาการ สรางการคนพบส่ิงใหมใหกับสังคม 
กอใหเกิดอาณานิคมทางปญญา 
    2.  วิกฤติทางสังคม     สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีสําคัญ  ในการสรางอารยธรรมของ
สังคม   ให สืบทอดพัฒนาและกาวหนาอยางสรางสรรค   มีความเปนอันหนึ่ง อันเดียวของ
สถาบันอุดมศึกษา แตสถาบันอุมศึกษาไทยกลับมีความแตกแยกแตกตางหางเหินจากความเปนจริง
ของสังคม สํานึกท่ีมีตอสังคมถดถอยลงไปอยางมาก สถาบันอุมศึกษาไมไดทําหนาท่ีวิเคราะหเชิง
เหตุผลเพ่ือเปนการเตือนสติใหกับสังคม  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตางคนตางอยู การสรางสรรค
สังคมจึงไมเกิดข้ึน 

   3.  วิกฤติทางคุณภาพแทจริงแลวความเปนเลิศเปนท้ังหลักการและวิญญาณของ
สถาบันอุดมศึกษา แตปญหาคือความไขวเขวและถดถอยตอหลักการดังกลาว 

   4. วิกฤติทางการบริหาร แมการบริหารจะไมใชสาระหลักของอุดมศึกษาแตกลายเปนวา 
ปจจุบันการบริหารสถาบันอุดมศึกษาจะเปนไปตามบุคลิกความสนใจของผูบริหารเฉพาะตนมาก
เกินไปขาดความใสใจในสํานึกรวมของบุคลากร และไมสะทอนจิตวิญญาณของชุมชนและสังคม        
เทาท่ีควร 
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   5. วิกฤติทางสิทธิและความเสมอภาค  นบัเปนเวลาอันยาวนานมาแลวท่ีอุดมศึกษาไทย 
เปนผลและมีคุณแกคนสวนนอย มีประโยชนและมีคุณคาแกคนบางกลุม รับใชและสนองตอ            ผู
มีโอกาสมากกวา 

และจากการศึกษาวิจัยของพรชุลี   อาชวบํารุง   ( 2543 : 4/34 )     พบวาในปจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษามีวิกฤติหลายประการ ไดแก  

   1. การบริหารจัดการท่ีขาดเอกภาพทางนโยบายเปนผลทําให   การอุดมศึกษาไม เปน
ระบบเดียวกันท้ังทางดานนโยบายและการวางแผน  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการ
จัดสรรงบประมาณ ทําใหเกิดปญหาเร้ือรัง 

   2. คุณภาพการศึกษา     จากการจัดอันดับของนิตยสารเอเชียวีค      เพื่อ เปรียบ เทียบ
มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดของเอเชีย พบวา มหาวิทยาลัยของไทยไดรับการจัดอันดับอยูทายๆ  
   3. ความเปนเลิศทางวิชาการไดหดหายไป  โดยเฉพาะผลงานวิจัยท่ีไดคะแนนตํ่าจากการ
จัดอันดับ  รวมทั้งการท่ีมหาวิทยาลัยไมสามารถสรางองคความรูและผลิตส่ิงตางๆ ได ตองพึ่งพาการ
พัฒนาการทุกดานจากตางประเทศ 
   4. ในเชิงปริมาณสถาบันอุดมศึกษาทําหนาท่ีตามภารกิจหลักไดไมเต็มท่ีในการผลิต
กําลังคน โดยพิจารณาอัตราสวนประชากรอายุ 20 – 24 ป  ท่ีไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ
ประเทศไทยอยูในอัตราท่ีต่ํา คือเพียงรอยละ 1 8 . 7 เทาน้ัน  
 ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาวิกฤติอุดมศึกษาของไทยเกิดจากปญหาของสถาบันอุดมศึกษา  ท้ัง
ภายนอกและปญหาภายใน สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงสรางปญหาวิกฤติใหกับการอุดมศึกษาเอง      ซ่ึง
ปญหาภายนอกไดแก (เริงจิตร  กล่ันทปุระ, 2540 : 44 - 45)  

   1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตลอดจนการ
ขยายบทบาททางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดความตองการแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ัง
งานวิชาชีพช้ันสูงใหมๆ เพิ่มข้ึน  

   2.  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสาร ทําใหขอมูลขาวสารที่สามารถ
แพรกระจายไปท่ัวโลกไดอยางรวดเร็ว เรียกวาเปนกระแสโลกาภิวัตนเปนการสลายพรมแดนดาน
ประชาชาติ เศรษฐกิจและแรงงาน มีผลกระทบตอระบบการศึกษา  โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่   ทํา
ใหมีการแขงขันทางการศึกษา  

   3.  การเปล่ียนแปลงทางสังคม  วิกฤติการณทางสังคม (Social Crisis) ไดแก   ชองวางของ
รายได ความยากจน การไมมีงานทํา ความรุนแรงและอาชญากรรม การละเมิดสิทธิสตรีและเด็ก 
ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส สภาพดังกลาว สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยในดานท่ีสังคมถือวา 
มหาวิทยาลัยเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของสังคมที่จะชวยแกปญหาของสังคม โดยการใหความรู สราง
ปญญา และช้ีนําส่ิงท่ีเปนประโยชน ใหไปสูสภาพพึงประสงค    แตโดยท่ีมหาวิทยาลัยอยูในระบบ
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   4.  สภาพการเปล่ียนแปลงความตองการทางการศึกษาของสังคมไทย ซ่ึงเปนผลจาก
นโยบายของประเทศท่ีมุงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    โดยใชการศึกษาเปนเครื่องมืออยางในการ
พัฒนา ท่ีจะทําใหประชาชนมีการดํารงชีพอยางเปนสุข และสรางประเทศใหเจริญกาวหนาได โดยท่ี
มหาวิทยาลัยเปนองคการใหญ    ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่สามารถสรางคุณภาพของคน    
สมัยใหมได     ดังนั้น แผนงานหลักสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8  จึง
ใหมีการพัฒนาการศึกษาระบบอุดมศึกษา ท้ังท่ีเปนสวนระบบการบริหารและการจัดการใน
มหาวิทยาลัยใหมีความเปนอิสระ และคลองตัวมากท่ีสุด  เพื่อสามารถทําหนาท่ีในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหเปนไปตามจุดประสงคของการพัฒนา 
    5.  จากการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2533 – 2547)   ซ่ึงมีหลักการและ
ความคิดท่ีจะพัฒนาระบบอุดมศึกษา ใหสามารถตอบสนองความตองการของประเทศในชวงเวลาแหง
การปรับตัว เพื่อแสวงหาภาวะการดํารงอยูท่ีเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสังคมโลก รวมท้ังสามารถ
ช้ีนําใหพัฒนาประเทศไปสูสภาพท่ีพึงประสงค  ดังนั้น   วัตถุประสงคสวนหนึ่งภายใต     หลักการและ
ความคิดดังกลาวคือ   พัฒนาระบบอุดมศึกษาใหเปนระบบที่มีพลวัตและประสิทธิภาพเร็วตอการ
ปฏิบัติภารกิจทุกดานดวยความเปนเลิศ  

ปญหาภายในสถาบันอุดมศึกษา สุธรรม อารีกุลและคณะ (2540 : 90 - 145) ไดศึกษาเร่ือง
อุดมศึกษาไทย :  วิกฤติและทางออก เพือ่ศึกษาสภาพปญหาท่ีอุดมศึกษาไทยเผชิญอยูในปจจุบันและ
ปญหาท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต พบวาปญหาของสถาบันอุดมศึกษา  ไดแก  

   1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาภายใตระบบราชการ    สถาบันราชภัฏทุกสถาบันข้ึนอยูกับ
พระราชบัญญัติฉบับเดียว หรือบางสถาบันมีพระราชบัญญัติท่ีเกาแกไมสอดคลองกับภารกิจของ   
อุดมศึกษา 

   2.  สภามหาวิทยาลัยที่ออนแอไรประสิทธิภาพ    ไมสามารถกําหนดนโยบายและ         
ขอเสนอแนะท่ีมีประโยชนตอสถาบันได 

   3.  หนาท่ี นโยบาย และเปาหมาย      นโยบายการจัดการศึกษ าสถาบันอุดมศึกษา     
ยึดถือหนาท่ีตามพระราชบัญญัติท่ีกําหนดไวกวางๆ   และดําเนินนโยบายตามท่ีทบวงกําหนด       
เปาหมายขาดความชัดเจน 

   4.  การบริหารจัดการ การแบงสวนราชการ        โครงสรางการของสถาบันมีความ      
ซํ้าซอนแบงเปนภาควิชาท่ีมีความหลากหลาย ยากท่ีจะประสานความรวมมือหรือมีการใชทรัพยากร
รวมกัน ระบบราชการท่ีขาดการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
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   5.  ผูบริหาร เกือบทุกระดับไมไดเรียนรูดานบริหารมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษา   และการ
ไดมาของอธิการบดีสวนใหญใชวิธีการสรรหา  ซ่ึงมีสวนทําใหเกิดความแตกแยกและสวนใหญเปน 
คนในท่ีไมใชมืออาชีพในการบริหาร 

จากการเกิดวิกฤติการณและปญหาอุดมศึกษาขางตน จะเห็นไดวาเปนอุปสรรคอยางมาก 
ตอการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในการกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนสากล ดังนั้น
ในการแกไขปญหาการบริหารบุคคล การบริหารวิชาการ  และการบริหารการเงินและทรัพยสิน        
จะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาใหมีความเปนอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารมากกวาใน
ปจจุบัน เพราะความมีประสิทธิภาพ  คุณภาพและความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาจะชวยเปน
กลไกกระตุนการเปล่ียนแปลงทางสังคมไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ในขณะเดียวกันการกระจาย
โอกาสและความเสมอภาคจะชวยเสริมสรางใหเสถียรภาพทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ         ใน
ระดับมหาชนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมถึงความเปนสากลในมาตรฐานดานการสอนการวิจัยและการ
พัฒนาเทคโนโลยี  การบริหาร  วิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนไปอยาง  เหมาะสม  
ท้ังนี้จะตองข้ึนอยูกับการท่ีสถาบันอุดมศึกษามีความเปนอิสระและคลองตัวในการ  บริหารงานท่ีทัน
เหตุการณ และสามารถปรับตัวไดอยางตอเนื่องตามการเปล่ียนแปลงของสังคม ( วิจิตร     ศรีสอาน,  
2537  : 1 – 3 )  

จากความเปล่ียนแปลงและวิกฤติปญหาดังกลาวไดนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 
ของชาติและเปน เหตุผลสํา คัญท่ี ทําใหตองมีการปฏิ รูปการศึกษา  โดยรัฐธรรมนูญแห ง        
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 มาตรา  81 กําหนดใหรัฐตองจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ         
การศึกษาแหงชาติข้ึน และเพื่อเปนการปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ตามมาตรา 36 ระบุวา “ให
สถานศึกษาของรัฐท่ี      จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปนสวนราชการหรือ
เปนหนวยงานในกํากับ  ของรัฐ  ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ  สามารถพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการ    ท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใต
การกํากับดูแลของสภาสถาบันศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ันๆ”   (สํานักนโยบาย
และพัฒนาสถาบัน,  2542 : 19)  

สถาบันราชภัฏในปจจุบันเปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับ
ผลกระทบจากแผนการปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ      ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   
เชนกันโดยหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แลวสถาบันการศึกษา
จะตองจดัระบบบริหารจัดการ    ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
ภายในระยะเวลา 3 ป โดยยึดหลัก 3 ประการ ไดแก 

   1.  เอกภาพดานนโยบาย 
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   2.  กระจายอํานาจการบริหาร 
    3.  ประสานและสงเสริมการมีสวนรวม 
 ซ่ึงแนวความคิดในการเปนอิสระของสถานศึกษา จะเปนจริงก็ตอเม่ือสถานศึกษาได     
จัดการในดานการจัดองคการ การบริหารงาน ทางการเงิน และทางวิชาการอยางมีอิสระ ซ่ึงการจัดการ
อยางเปนอิสระดังกลาวไดสงผลกระทบตอสถาบันราชภัฏท่ีจะตองมีการปฏิรูปโครงสรางและการ
บริหาร จัดการอุดมศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
สถานการณทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปสูสังคมสารสนเทศและการพึ่งพาตนเอง รวมท้ังปญหาวิกฤติท่ี
สถาบันอุดมศึกษากําลังประสบอยู โดยนําจุดแข็งมาพัฒนาและแกไขจุดออนรวมท้ังสรางโอกาสให
มากยิ่งข้ึน   และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 36 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542    สถาบันราชภัฏมีแผนพัฒนาสูการเปนนิติบุคคลอยางตอเนื่อง     โดยเช่ือมั่นวาสถาบัน
ราชภัฏจะตองเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอไป 
เพื่อใหสามารถดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีเปนของ
ตนเอง   ใหมีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ อยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบัน เปด
โอกาสใหผูมี   สวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในกระบวนการบริหาร  โดยมีการกําหนดปรัชญา พันธกิจ 
วิสัยทัศนของสถาบันราชภัฏแตละแหง เพื่อเปนแนวทางในการบริหารและมีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน มี
การบริหาร    จัดการโดยคํานึงถึงหลักการบริหารจัดการท่ีดี   เนนการปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางมี
เหตุผล มีความ รับผิดชอบ โปรงใส สามารถตรวจสอบได    โดยสงเสริมการมีสวนรวมของบุคคล
และกลุม   อยาง เทาเทียมกัน โดยมุงสงเสริมความมีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการของคณาจารย ดวย
การสรางความสัมพันธเชิงอํานาจในแนวนอนมากกวามุงปกครอง และการจัดระบบโครงสราง   
ระบบบริหารเนนประสิทธิภาพ การพึ่งพาตนเอง และใชเทคโนโลยี เทคนิควิธีท่ีสงผลใหเกิดคุณภาพ    
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบัน  รวมทั้งสถาบันราชภัฏ มีแผนสรางระบบเพื่อใหได
ผูบริหารมืออาชีพและกรรมการสภาสถาบันท่ีมีศักยภาพ      มีจิตสํานึกแบบผูประกอบการ ใหไดมี
โอกาสเขามาใชศาสตรและศิลปะในการบริหารสถาบัน (สภาสถาบันราชภัฏ, 2543 : 6)  

ดังนั้น เพื่อใหไดมาซ่ึงความอิสระในการดําเนินการ มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ 
ตามเจตนารมณของกฎหมาย  สถาบันราชภัฏไดจัดใหมีการปฏิรูปสถาบันราชภัฏเพื่อใหเอ้ือตอการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต    และเปนมหาวิทยาลัยท่ีจัดการอุดมศึกษาเพื่อประชาชนคน   สวนใหญ      
โดยมีเปาหมายเพื่อการปฏิรูป 8 ประการ (สถาบันราชภัฏ, 2543 : 5)  ประกอบดวย  การเขาถึงการ
บริหารจัดการ คุณภาพความสอดคลอง  การจัดการศึกษา  การพัฒนาการศึกษาในทองถ่ิน ความเปน
นานาชาติ  ระบบงบประมาณ   เปาหมายท้ัง 8 ประการ เพื่อการปฏิรูปนั้น จะประสบความสําเร็จไมได
เลย ถาไมมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ดังนั้น การท่ีสถาบันราชภัฏจะตองเปนมหาวิทยาลัยท่ีเปนนิติ
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   1.   การบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
   2.   มีการกระจายความรับผิดชอบพรอมมีการตรวจสอบคุณภาพความสําเร็จตาม       
         เปาหมาย 
   3.   มีการวางแผนและการจัดการท่ีมุงอนาคต 
   4.   ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) สามารถมีสวนรวมในการบริหารจดัการสถาบันและ 

 มีเครือขายความรวมมือกับองคกร  บุคคล   ชุมชน   สามารถประสานใหเกิดการใช  
 ทรัพยากรและการพัฒนารวมกัน 

   5.   คณะผูบริหารที่มีความสามารถสูงและมีจิตสํานึกของผูประกอบการ 
6. มีการพัฒนาบุคคลอยางสัมพันธกับงานและตอเน่ืองอยางจริงจัง 
7. มีความเปนอิสระทางวิชาการ  
8. มีระบบมาตรการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา สรางความม่ันใจแกผูมีสวนได

สวนเสีย ท้ังในเชิงความแข็งแกรงทางวิชาการ   ความมีศักดิ์ศรีของสถาบัน แสดงให
เห็นถึงความรับผิดชอบของสถาบันตอสังคม 

 โดยการบริหารจัดการท่ีดแีละมีประสิทธิภาพนั้นสวนท่ีมีความสําคัญประการหนึ่งคือ การ
จัดองคการ การบริหารงาน ทางการเงิน และทางวิชาการอยางมีอิสระ ซ่ึงอธิการบดีสถาบันราชภัฏ  41 
แหงท่ัวประเทศ ไดจัดใหมีการประชุมหลายคร้ังเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา  แตยังไมมีแนวทางท่ี
ชัดเจนเปนเพยีงขอเสนอแนะในท่ีประชุม (พรชุลี อาชวอํารุง, 2543 : 5/36)โดยเฉพาะในเร่ืองการจัด    
องคการท่ีดีของสถาบันราชภัฏท่ีจะพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ไดเนนการจัดองคการใหมี
ระดับช้ันของการบังคับบัญชาใหนอยท่ีสุด  และมุงความสนใจไปท่ีกระบวนการ   นั่นคือการทํางาน
ตามสายงาน เปล่ียนเปนการทํางานเปนทีม    ดวยอาศัยงานท่ีสามารถดําเนินการไดเองภายใตกรอบ   
พันธกิจ วิสัยทัศน   และคานยิมท่ีกําหนด 

ดังนั้น  การจัดองคการสําหรับสถาบันราชภัฏท่ีจะพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
อนาคตนั้น ควรมีอยางไร      เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณของกฎหมาย จึง
เปนเร่ือง  ท่ีนาสนใจ และมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการศึกษาวาควรจะตองมีการจัดองคการ
อยางไรถึง  จะเรียกไดวามีการจัดการท่ีดี ซ่ึงจะตองอาศัยทฤษฎี หลักการ  ปรัชญา วิสัยทัศน มาเปนตัว
ชวยในการกําหนดแนวทางโดยการมีแนวรวมในการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการเปล่ียนแปลงระบบ
การบริหารจัดการและการจดัองคการท่ีเหมาะสมตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การศึกษาเร่ือง  การศึกษาสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรตาม
การรับรูของบุคลากร มีวัตถุประสงคในการศึกษาดังน้ี 
    1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในดานการจาํแนก
งาน   การจัดแผนกงาน  อํานาจหนาท่ี  และการจดัสายการบังคับบัญชา  ตามการรับรูของบุคลากร
จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล  

   2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรในดาน
การจําแนกงาน  การจัดแผนกงาน  อํานาจหนาท่ี  และการจัดสายการบังคับบัญชา ตามการรับรูของ
บุคลากร  จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล  
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 

การรับรูสภาพการจัดองคการ ของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร     ของบุคลากรในดาน   
การจําแนกงาน   การจัดแผนกงาน  อํานาจหนาท่ี  และการจัดสายการบังคับบัญชา  จําแนกตามลักษณะ
สวนบุคคล  แตกตางกัน 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชิงสํารวจ    โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร   และเก็บขอมูลโดย  
การสํารวจการรับรูของบุคลากรในสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

2.  เปนการวจิยัการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร  ในดานการจําแนกงาน   
การจัดแผนกงาน  อํานาจหนาท่ี  และการจดัสายการบังคับบัญชา   

3.  การวิจัยคร้ังนี้มีตัวแปรในการศึกษาดังนี้ 
  ตัวแปร 

3.1.1   ตัวแปรตน ประกอบดวย  
1) ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย  เพศ   อายุ   คุณวุฒกิารศึกษา   อายุ  

การรับราชการ  ตําแหนง  ระยะเวลาการดาํรงตําแหนงทางการบริหาร   ระยะเวลาปฏิบัติงานสอนของ
อาจารยผูสอน  ระยะเวลาปฏิบัติงานของขาราชการสายสนับสนุนการสอน 
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2) ตําแหนง  
- ผูบริหาร ประกอบดวย     อธิการบดี      รองอธิการบดี     คณบดี   

รองคณบดี    ผูอํานวยการ/ศูนย   หัวหนาโปรแกรมวิชา 
- อาจารยผูสอน 
- ขาราชการสายสนับสนุนการสอน 

3.1.2 ตัวแปรตาม   ประกอบดวย การรับรูของบุคลากร ของสถาบันราชภัฏกลุม     
รัตนโกสินทรในดานการจัดองคการ  ประกอบดวย 

1) การจําแนกงาน   
2) การจัดแผนกงาน   
3) อํานาจหนาท่ี      
4) การจัดสายการบังคับบัญชา 

3.2  กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2.1   กลุมประชากร ประกอบดวย ผูบริหาร อาจารย  และขาราชการสายสนับสนุน 

การสอน   ในสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรรวมท้ังส้ิน 1,541 คน 
3.2.2 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย   

1) ผูบริหาร   ของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร   จํานวน 101   คน  
2) อาจารย ของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร  จํานวน  200  คน 
3) ขาราชการสายสนับสนุนการสอน ของสถาบันราชภัฏกลุม

รัตนโกสินทร  จํานวน  15 คน 
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นิยามศัพท 
 

1. สภาพการจัดองคการ หมายถึง ลักษณะการจัดระเบียบขององคการของสถาบัน 
ราชภัฏท่ีสอดคลองกับปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน และการกําหนด ความสัมพันธของ     กิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคของสถาบัน ซ่ึงการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ 
ประกอบดวย  การจําแนกงาน  การจัดแผนกงาน  อํานาจหนาท่ี  และการจัดสายการ บังคับบัญชา   

2. สถาบันราชภฏักลุมรัตนโกสินทร   หมายถึง  การรวมกลุมของสถาบันราชภัฏท่ีอยู 
ใกลเคียงกัน เพื่อเพ่ิมศักษภาพของสถาบันราชภัฏในทุก ๆ ดาน  ซ่ึงสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
ประกอบดวย สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สถาบันราชภัฏธนบุรี สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สถาบันราชภัฏพระนคร  และสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

3. การรับรู หมายถึง ขบวนการที่บุคลากรของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ท่ีปฏิบัติ 
งานในสถาบันมาแลวอยางนอย 1 ป   มีประสบการณเกีย่วกับสภาพการจัดองคการของสถาบัน    ราช
ภัฏในดานการจําแนกงาน  การจัดแผนกงาน  อํานาจหนาท่ี  และการจดัสายการบังคับบัญชา   

4. ผูบริหาร หมายถึง ผูท่ีดํารงตําแหนงทางการบริหารของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร  
ประกอบดวย   อธิการบดี  รองอธิการบดี   คณบดี   รองคณบดี   ผูอํานวยการศูนย/สํานัก หัวหนา
โปรแกรมวิชา 

5. อาจารย  หมายถึง ขาราชการครู ท่ีบรรจุเขารับราชการ   และทําหนาท่ีสอนในสถาบัน 
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร     โดยไมมีตําแหนงทางการบริหาร เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 
 6 .  ขาราชการสายสนับสนนุการสอน  หมายถึง  ขาราชการพลเรือนท่ีไมมีหนาท่ีสอน 
ปฏิบัติงานประจําสํานักงาน/คณะ/ศูนย ตางๆ ในสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร    เปนระยะเวลาไม
นอยกวา 1 ป 
 7. การจําแนกงาน  (Identification of Activities)   หมายถึง   การแยกแยะงานในแตละ 
กิจกรรมใหชัดเจน  ซ่ึงการจําแนกงานสวนใหญจะดําเนินงานจําแนกตามหนาท่ีขององคการ  เพื่อ
สะดวกในการจัดแผนกงานชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
 8. การจัดแผนกงาน (Departmentation) หมายถึง  การจัดกิจกรรมที่มีอยูในองคการใหเปน
กลุมๆ โดยจัดในทุกระดับขององคการเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในแผนกงานระดับตาง ๆ   
การจัดหมวดหมูของงานอาจแบงตามจํานวนคน  ลักษณะหนาท่ีของงาน อาณาเขตหรือภูมิภาค 
ลักษณะของผลิตภัณฑ  ลักษณะของลูกคาหรือผูมารับบริการ และกระบวนการในการปฏิบัติงาน  เพื่อ
แบงงานกันทําตามความเหมาะสม และเพื่อใหงานเดินตามสายงานอยางมีระบบ 
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9. อํานาจหนาท่ี (Authority) หมายถึง  สิทธิท่ีจะส่ังการใหผูอ่ืนปฏิบัติงาน  อยางใดอยาง 
หนึ่งตามแตผูมีอํานาจจะเหน็ชอบ ซ่ึงในการส่ังการนัน้จะกระทําเพือ่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
องคการ ตามลําดับข้ันของการบังคับบัญชา และเปนการส่ังท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถที่ผูบริหาร   
สูงสุดจะใช  บังคับใหเกดิการประสานงานได และเปนผลกระทบตอผูใตบังคับบัญชาได โดยอํานาจ
หนาท่ีจะใชบังคับตอเม่ือไดใชภายในขอบเขตของตําแหนงหนาท่ี และเปนการใชเพื่อประโยชน      
ตอวัตถุประสงค ขององคการ   ซ่ึงในการมอบอํานาจหนาท่ีจะมีการกระจายอํานาจ มาดวย  ซ่ึงเปนการ
มอบอํานาจในการตัดสินใจส่ังการใหถึงตัวผูปฏิบัติงานหรือใหถึงบุคลากรท่ีอยูใกลผูปฏิบัติมาก ท่ีสุด

เพื่อใหการปฏิบัติงานคลองตัวและรวดเร็ว 
10. การจัดสายการบังคับบัญชา (Chain of Command)  หมายถึง  ความสัมพันธระหวาง

ผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงาน จากผูบริหารระดับสูงสุด มีความสัมพันธตอสายใตผูบังคับบัญชา  
ซ่ึงแสดงความสัมพันธท่ีเกี่ยวกับดานอํานาจหนาท่ี ดานความรับผิดชอบ และดานการติดตอส่ือสาร  
ผูบังคับบัญชาและผูอยูใตบังคับบัญชาจะมีความสัมพันธกันอยูเสมอ โดยการติดตอและพิจารณา
ปญหาตาง ๆ รวมกัน นอกจากนั้นจะชวยใหทราบผลการปกครองบังคับบัญชาของผูบริหารตาง ๆ วา
เปนอยางยุติธรรมหรือไม อาจจะทําใหการบังคับบัญชา เปนส่ิงท่ีแสวงใหทราบวาผูบังคับบัญชาคน
หนึ่งมีขอบเขตของการรับผิดชอบเพียงใด จํานวนผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีผูบังคับบัญชา    คนหนึ่ง ๆ จะ
สามารถควบคุมให 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  

เพื่อนําผลการวิจัยท่ีไดจากการศึกษามาใชประกอบ ในการบริหารจัดการองคกรให
สอดคลองกับนโยบาย   เปาหมาย  พันธกิจ    และวิสัยทัศน ของสถาบันราชภัฏ และเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดองคการ ใหเกดิความเหมาะสมและองคการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังนํา
ผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธ เพื่อชวยใหการบริหารและการดําเนินงานของ
สถาบัน มีประสิทธิผลมากข้ึน 
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บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร     ตาม
การ  รับรูของบุคลากร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการจัดองคการของสถาบันราช
ภัฏกลุมรัตนโกสินทรในดานการจําแนกงาน   การจัดแผนกงาน  อํานาจหนาท่ี  และการจัดสายการ
บังคับบัญชา    ตามการรับรูของบุคลากรจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัย เพื่อเสนอ   แนวคิดทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของกับองคการ  การจัดองคการ และสภาพการ
จัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร  โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้ 

1. หลักการและทฤษฎีการจัดองคการ 
1.1  องคการ 
1.2 การจัดองคการ 
1.3 หลักการจัดองคการท่ีดี 

 2. สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร   
    2.1 วิวัฒนาการวิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏ 
    2.2 ภารกิจและทิศทางของสถาบันราชภัฏ 
    2.3 โครงสรางการบริหารงานภายในของสถาบันราชภัฏ 

 3.  การจัดองคการของสถาบันราชภัฏในปจจุบัน 
   4.  การจัดองคการของสถาบันราชภัฏในอนาคต   

5. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
 

 ในการศึกษาวชิาทางการบริหารหรือการจดัการนั้น ส่ิงท่ีสําคัญควบคูกันและเกี่ยวของกัน
เสมอก็คือคําวา “องคการ” ซ่ึงในเบื้องตนนีค้วรที่จะเขาใจความหมายและความสําคัญขององคการ อัน
จะเปนแนวความคิดและความเขาใจเพ่ือนําไปสูการพิจารณาเร่ืองตางๆ ตอไป 
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1. หลักการและทฤษฎีการจัดองคการ   
 

 1.1 องคการ 
    นักทฤษฎีองคการไดใหคําจํากัดความของคําวา   “องคการ”    ไวมากมายท่ีแตกตางกัน 
ออกไป ดังนี้ 

       John M. Pfiffner and Frank P. Sherwood (1960 : 30) กลาววา องคการเปนระบบการ
ทํางานของบุคคลจํานวนมาก     ซ่ึงยากท่ีจะสามารถติดตอกันไดโดยตรงอยางท่ัวถึงและไดเขามา  
รวมกันทํางานท่ียุงยากซับซอน จึงจําเปนตองสรางระบบการทํางานข้ึนมาเพื่อใหสามารถบรรลุถึง   
วัตถุประสงคตาง ๆ ท่ีไดตกลงกันไว 

       Herbert G. Hicks (1976 : 6) กลาววา องคการ คือ    กระบวนการที่ถูกกําหนดข้ึนเปน
โครงการสรางเพื่อใหบุคคลฝายตาง ๆ ไดปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

       Daniel Katz, and Robert L. Kahn (1978 : 20) ไดใหคําอธิบายไววาองคการ คือ ระบบ
เปดท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยางเปนกระบวนการตอเนื่อง ระบบนี้ประกอบดวยปจจัยนําเขา 
(input) กระบวนการเปล่ียนแปลง (transformation) และผลผลิต (output) 
    ธงชัย  สันติวงษ (2539 : 5) กลาววา องคการ หมายถึง รูปแบบของการทํางานของมนุษย
ท่ีมีลักษณะการทํางานเปนกลุมท่ีมีการประสานงานกันตลอดเวลา ตลอดจนตองกําหนด     ทิศทางมี
การจัดระเบียบวิธีทํางานและติดตามวัดผลสําเร็จของงานท่ีทําอยูเสมอดวย 

       สมยศ    นาวีการ  (2536 : 185)  กลาววา  คําวา   องคการมีความหมาย   2  อยาง ความหมาย
แรกจะหมายถึงสถาบันใดสถาบันหนึ่ง    หรือกลุมงานตามหนาท่ี    ความหมายท่ีสองจะอางถึง
กระบวนการจัดองคการ   แนวทางท่ีงานถูกจัดระเบียบ    และจัดสรรระหวางสมาชิกขององคการเพื่อ
ทําใหเปาหมายขององคการ ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  

    อาจสรุปไดวา “องคการ” คือ กลุมคนมารวมตัวกันเพ่ือดําเนินการในกิจกรรมใด ๆ ให
สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และในการรวมตัวกันมีการกําหนดระบบการปฏิบัติงาน  การ  
ติดตอ    การแบงงานกันทํา และมีการประสานงาน เปนตน 
 องคการประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 ประการ คือ (จุไรรัตน  ทองไขมุกต, 2530 : 56) 

วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย   (objective)    ในการกอต้ังองคการข้ึนมา   เพื่อเปน 
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

โครงสราง (structure)  องคการตองมีการแบงหนวยงานภายใน โดยอาศัยหลักการ 
กําหนดอํานาจหนาท่ี การแบงงานกันทํา ตามความชํานาญเฉพาะอยางและมีการบังคับบัญชา
ตามลําดับข้ัน  อันจะเปนแนวทางไปสูการประสานงาน 

กระบวนการปฏิบัติงาน (process)  หมายถึง แบบอยางหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรมหรือ 
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งานท่ีกําหนดข้ึนไวอยางมีแบบแผน เพื่อใหทุกคนในองคการใชเปนหลัก ในการปฏิบัติงาน 

บุคคล  (person)    องคการจะตองประกอบดวยบุคคล    ท่ีเปนสมาชิกโดยกําหนด 
หนาท่ีตามภารกิจ ท่ีไดรับมอบหมายภายใตโครงสรางท่ีจัดตามกระบวนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวให
สําเร็จตามวัตถุประสงคขางตน 
 จึงอาจสรุปไดวา การจัดองคการ คือ การที่บุคคลตั้งแต 2 คน ข้ึนไป รวมกันปฏิบัติงาน
อยางใดอยางหนึ่งอยางมีระบบ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ และในการ
รวมตัวกันมีการกําหนดระบบการปฏิบัติงานการติดตอ การแบงงานกันทํา มีการประสานงาน 
  

 1.2 การจัดองคการ (Organizing)  
 

 การจัดองคการ หรือการต้ังองคการเพ่ือทําหนาท่ีบริหาร การที่มนุษยจัดต้ังองคการ ข้ึนนั้น    
คงจะเปนไปตามขอเท็จจริงท่ีวาบุคคลเพียงคนเดียวไมอาจทํากิจการใหญใหสําเร็จได  และกิจการ
หลายอยางถาขาดองคการก็ทําไมได เชน การจัดการศึกษา การปกครอง การคา  การกีฬา    และ   
การเมือง เปนตน กิจการดังกลาวจะมีข้ึนไมไดถาไมมีองคการ คือ มีบุคคลหลายๆ คนมารวมกัน 
ดําเนินงาน โดยมีระเบียบแบบแผน มีปทัสสถานในการปฏิบัติ  มีการกําหนดสิทธิและหนาท่ีระหวาง
กัน การจัดต้ังเปนองคการจะทําใหเกิดพลัง และสามารถประกอบกิจการใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาการทํางานท่ีแยกกันเปนสวนตัว 
 ในความหมายของคําวา “การจัดองคการ” นั้นไดมีนักวิชาการใหคําจํากัดความไวหลาย
ทานดวยกัน คือ 
 William j. Mclarney (1964 : 11) ใหคําอธิบายการจัดองคการวา การจัดองคการ  คือ การ
วางระเบียบใหกิจกรรมตาง ๆ ขององคการสมดุลกัน (balance) โดยกําหนดวาใครมีหนาท่ีทําอะไร มี
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางไร ท้ังนี้เพื่อใหการบริหารงานขององคการบรรลุผลตามแผนท่ี
กําหนดไว 
 William H. Newman (1964 : 143 – 148)    อธิบายการจัดองคการอีกแงหนึ่งวา  การจัด
องคการหมายถึง 

1. แบงแยกหรือจัดกลุมงานเพ่ือมอบหมายใหบุคคลปฏิบัติ  
2. กําหนดความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีจะทํางานน้ัน ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั หรือ 

กลาวอีกนัยหนึ่ง การจัดองคการเปนเร่ืองของการนําเอาแรงงานและสมรรถภาพของแตละคนและกลุม
คนใหทํางานรวมกัน เพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 Flippo, Edwin E. (1966 : 103) กลาววาในการจัดองคการนั้น จะประกอบดวย
ความสัมพันธข้ันมูลฐาน 3 ประการคือ ความรับผิดชอบ (Responsibility) อํานาจหนาท่ี (Authority) 
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 ในเร่ืองหลักการจัดองคการ มีผลการวิจัยของ วรเดช    จันทรศร และ อุทัย   เลาหวิเชียร        
(2529 : 34 - 40) ไดเสนอแนวความคิดพื้นฐานของการจัดโครงสรางและรูปแบบงานท่ีสําคัญๆ   ไว   
13 ประการ สรุปไดดังนี้ 

1. เอกภาพในการปกครองบังคับบัญชา (Unity of Command) หมายความวา ผูอยูใต 
บังคับบัญชาควรจะรายงานกับผูบัญชาคนเดียวในแตละหนาท่ี   หลักดังกลาวมีประโยชนเพื่อใหการ 
ปฏิสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูอยูใตการบังคับบัญชาไมสับสน 

   2.  ขอบขายในการควบคุม (Span of Control)  ไดแก   การพิจารณาวา  ผูบังคับบัญชา 
คนเดียวควรจะควบคุมผูใตบังคับบัญชาจํานวนกี่คน จึงจะมีการควบคุมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เร่ืองนี้มีนักวิชาการเสนอจํานวนผูใตบังคับบัญชาวาไมควรเกิน 1 – 10  คน  เปนตน 

   3. รูปแบบขององคการแบบปรามิด  (Scalar principle)  ตามหลักท่ัวไปการจัดองคการ 
ควรจัดเปนรูปสามเหล่ียมปรามิด คือ มีช้ันการบังคับบัญชาลดหล่ันกันลงมา หมายความวา ผูท่ีดํารง
ตําแหนงสูงถือวาเปนผูมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบมากกวา ผูท่ีอยูใตบังคับบัญชา ลดหล่ัน   
ลงมาตามลําดับช้ันเหมือนรูปสามเหล่ียมปรามิด หลักนี้มีประโยชนใชสําหรับการควบคุมงานกลาวคือ 
ในแงระดับจะมีการควบคุมจนถึงระดับผูบังคับบัญชาสูงสุด 

   4. หลักเกณฑท่ีเปนการยกเวน (Exception principle) หมายความวา งานบางประเภท 
ผูบังคับบัญชาไมควรเขาไปใสใจหรือหมกมุน คือไมควรเสียเวลาไปครุนคิดหรือปฏิบัติ เชน งาน
ประจํา หรืองานท่ีเกิดซํ้าซากควรมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชารับไปจัดทํา ผูบังคับบัญชาจะไดมีเวลา
สําหรับงานนโยบาย หรืองานท่ีเกิดข้ึนไมบอย ซ่ึงมีลักษณะเปนเฉพาะกรณีๆ ไป 

การจัดแบงงานเปนกลุม (Departmentation)  ซ่ึงอาจแบงออกเปนตามวัตถุประสงค  
(Purpose) หรือลักษณะของงาน กระบวนการของการผลิตสินคาหรือบริการ (Prices) สภาพภูมิศาสตร 
(area) ลูกคาหรือผูรับบริการ (clientele)  ประโยชนของการจัดแบงงานใหเขาเปนกลุมเพื่อจะทราบวา
งานใดสามาถจะจัดรวมเขากันได เพ่ือชวยใหนักบริหารควบคุมการปฏิบัติงานไดสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน 
    6. การกระจายอํานาจ (Decentralization)ในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดองคการ การกระจาย
อํานาจคือ การมอบการวินิจฉัยส่ังการบางเร่ืองหรือบางสวนใหกับผูท่ีอยูในระดับต่ํากวา ซ่ึงมี     
ความหมายใกลกับการมอบหมายอํานาจ หนาท่ี หลักในการกระจายอํานาจก็คือ  การกระจายตอเม่ือ
ตองการใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว  และการกระจายอํานาจ    จะเปนไปไดตอเม่ือ            ผู
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สายงานหลักและสายงานชวยอํานวยการ (Line and Staff)ในการจัดองคการ ผูจัด 
ควรคํานึงถึงงานประเภทสายงานหลัก (line)   และงานประเภทสายงานชวยอํานวยการ   (staff)   
เจาหนาท่ีรับผิดชอบสายงานหลัก คือ เจาหนาท่ีแตละตําแหนงจะมีอํานาจหนาท่ีมากกวาเจาหนาท่ีอยู
ในตําแหนงท่ีต่ํากวา เชน นายอําเภอ ปลัดอําเภอ เสมียนอําเภอ เจาหนาท่ีฝายงานชวยอํานวยการเปน
งานประเภทที่ใหคําปรึกษาจะตองนําไปปฏิบัติ การแบงเจาหนาท่ีเปนสองประเภทดังกลาวก็เพื่อ
ประโยชนในการบริหารงานบางประเภทจําเปนตองมีผูปฏิบัติโดยตรง   และผูปฏิบัติก็ตองการผูท่ี
ปอนขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

อํานาจหนาท่ี  (Authority)   คือ   สิทธิท่ีบุคคลได รับเนื่องจากดํารงตําแหนงใด 
ตําแหนงหนึ่งตามลําดับช้ันการบังคับบัญชาในองคการ 

อิทธิพล (Influence)  หมายถึง     การท่ีบุคคลหน่ึงมีผลตอการกระทําของอีกบุคคล 
หนึ่งโดยการชักจูง แนะนํา หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ซ่ึงอาจไมรูตัว 

อํานาจ   (Power)  คือ   ศักยภาพของกําลังท่ีบุคคลหน่ึงมีสมรรถนะในการท่ีจะมี    
อิทธิพลตอการกระทําของอีกบุคคลหน่ึง ศักยภาพของกําลังคือ กําลังทางจิตวิทยานั่นเอง 

การผูกพันตนเองกับองคการ (Identifications with the Organization) หมายความวา 
การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติงานรวมในองคการเพราะเห็นวา เปาหมายขององคการก็เหมือนกับ
ของตนเอง 

ความจงรักภักดี  (Loyalty) คือ การท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดมีความซ่ือสัตยและผูกพัน 
ตอองคการ ความจงรักภักดีจึงเปนสายใยท่ีจะเช่ือมโยงบุคคลใหเขากับองคการไดดี ความจงรักภักดีจะ
ชวยในการประสานการตัดสินใจโดยสามารถจะคาดคะเนไดวาสมาชิกในองคการจะปฏิบัติงาน
อยางไร 

ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง  การมีความผูกพัน (Obligation) ตองาน  
ความรับผิดชอบมีความหมาย 2 นัย คือ นัยแรกคือ ความรับผิดชอบตอภายนอก   คือความ          
รับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา ผูรับบริการ และสังคมสวนรวม และนัยท่ีสองคือ ความรับผิดชอบตอ    
ภายใน ไดแกความรับผิดชอบตอศีลธรรม จรรยาบรรณ และมโนธรรม ของแตละบุคคลพฤติกรรม       
องคการมีผลการกรองของศีลธรรมจรรยาบรรณของคนในองคการซ่ึงยอมจะสงผลตอการ             จัด
องคการดวย 
 สวน  Mintzberg, Henry  (1993 :1 – 25)   กลาววาการจดัองคการมีข้ันตอนตางๆ ดวยการ
ตอบคําถามเก่ียวกับการจัดองคการ จํานวน 9 ขอ ดังนี้  
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   1. ในแตละตําแหนงควรมีงานสําคัญประการใดบาง และในแตละงานนั้นควรจะตอง

คํานึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดานใดเปนเกณฑ 
   2. งานแตละตําแหนงควรมีมาตรฐานของงานแคไหน 
   3. พิจารณาดูวาแตละตําแหนงควรใชความรูและทักษะอะไรบาง 
   4. ใชกฎเกณฑอะไรในการจัดตําแหนงตางๆ ใหเขาเปนกลุม  และกลุมรวมเปนกลุมใหญ 

เชน ตําแหนงรวมเปนงาน และงานรวมเปนฝาย เปนตน  
   5. แตละหนวยควรมีขนาดเพียงใด ผูบังคับบัญชาแตละคนควรมีผูอยูใตบังคับบัญชากี่คน 
   6. ผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงานของแตละตําแหนงควรระบุอยางเฉพาะเจาะจงแคไหน 
   7. ควรใชมาตรฐานอะไร ในการสงเสริมใหมีการประสานการปฏิบัติซ่ึงกันและกัน

ระหวางตําแหนงและระหวางฝายตาง ๆ  
   8. อํานาจการวินิจฉัยส่ังการ       ควรมีการมอบหมายใหผูบังคับบัญชามากนอยเพยีงใด 

ตลอดจนช้ันการบังคับบัญชา 
   9. อํานาจการวินิจฉัยส่ังการแคไหน       ท่ีควรจะสงผานจากเจาหนาท่ีสายงานหลักไปสู 

เจาหนาท่ีสายงานชวยอํานวยการ 
ในการจดัองคการนอกจากมีข้ันตอนดังไดกลาวแลว ยังตองคํานึงถึงหลักเกณฑท่ีเปน

แนวความคิดพ้ืนฐานอีกบางประการ (Gregson and Livesey,   1960  : 105 – 108) กลาวคือ 
     1. ขอบขายการควบคุม (Span of control) หมายถึง การพิจารณาผูบังคับบัญชาหน่ึงคน

ควรมีความสามารถควบคุมบังคับบัญชาผูปฏิบัติกี่คน โดยไดผลงานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงไมสามารถกําหนด
เปนจํานวนท่ีแนนอนตายตัว แตข้ึนอยูกับลักษณะงาน การกาํหนดเปาหมาย แผนการปฏิบัติงานให
ผูปฏิบัติงานรับผิดชอบวามีความชัดเจนแนนอนเพยีงใด หากมีความชัดเจนแนนอนมาก ขอบขายการ
ควบคุมก็สามารถกําหนดใหกวางขวางมากข้ึนได 

   2. ความมีเอกภาพในเปาหมาย (Objectives) การจัดโครงสรางองคการควรทําในทุกสวน
ขององคการเดินไปในทิศทางท่ีเปนเปาหมายขององคการอยางมีเอกภาพมากกวาเปาหมายเฉพาะดาน 
หรือประโยชนสวนบุคคล 

   3.  การมอบหมายงาน (Delegation)  การจัดองคการควรพิจารณาวาเปนโครงสราง 
ท่ีสามารถมอบหมายงาน เพราะการมอบหมายงานเปนการแบงเบาภาระท่ีผูบริหารท่ีไมควรทําเสียเอง 
แลวยังเปนการพัฒนาบุคลากรที่รับมอบหมายงานใหมีศักยภาพสูงข้ึน การมอบหมายงานท่ีกลาวถึงนี้ 
เปนการมอบหมายจากระดับบนลงลางท้ังงาน อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบในขอบขายท่ีรับ
มอบหมาย 

การจัดชวงช้ันการบังคับบัญชา (Scalar principle) กลาวคือ ตองมีการจดัระดับช้ัน 
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ของการบังคับบัญชา ซ่ึงเปนสัญลักษณของอํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบลดหล่ันกันอยาง    
ชัดเจนไมขาดสาย เปนการบอกตําแหนงของบุคคลภายในองคการและความสัมพันธกับตําแหนงอ่ืน 

เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) หมายถึง  การจัดโครงสรางองคการ 
ท่ีทําใหแตละบุคคลตองรายงานหรือข้ึนตอผูบังคับบัญชาคนเดียว   เพื่อไมใหเกดิความสับสนหรือ     
ขัดแยงกัน แตอยางไรก็ตาม ในองคการขนาดใหญมีงานในฐานะนักเทคนิคจํานวนมาก บางคร้ังการ
ปฏิบัติงานอาจจัดใหเปนไปตามหลักการนี ้ โดยส้ินเชิงไดยาก เชน เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคลในทาง
ปฏิบัติงาน     บางคร้ังอาจตองรายงานตรงท้ังตอหัวหนาหนวยบรหิารงานบุคคล และหัวหนาหนวย
ปฏิบัติงานหลักท่ีเกีย่วของดวยเปนตน 
 Dessler (1985 : 117) ไดแบงข้ันตอนของการจัดองคการไว 6 ข้ันตอน  คือ 

1. กําหนดงานหลักท่ีจะตองทํา 
2. การแบงงานกันทํา 
3. การกําหนดแนวทางการประสานงานใหสําเร็จ 
4. การจัดชวงการบังคับบัญชา 
5. การมอบอํานาจตามลําดับช้ัน 
6. การเขียนโครงสรางแผนภูมิองคการ 
ธงชัย   สันติวงษ (2541 : 71)  ไดกลาวถึงหลักและแนวคิดท่ีเกีย่วกับการจัดองคการไวดังนี ้

1. หลักการแบงงานกันทําตามความถนัด     (Specialization of work)   ซ่ึงระบุวาการ 
ทํางาน จะมีประสิทธิภาพใหผลสําเร็จสูง 

2. หลักการมีผูบังคับบัญชาคนเดียว (Unity of command)   ขอนี้  ระบุวาการประสาน 
งานกิจกรรมตางๆขององคการจะทําไดสะดวกและงายเม่ือกําหนดใหทุกคนในองคการขึ้นตรงตอ      
หัวหนาเพียงคนเดียว 

3. หลักขนาดของการควบคุม  (Span of control)    แนวคิดหลักขนาดของการควบคุม 
มุงพยายามกําหนดวา ผูบริหารงานหนึ่งๆ ควรบังคับบัญชาลูกนองจํานวนกี่คนจะมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. หลักอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ   (Authority and responsibility)    การใช 
ความสัมพันธทางอํานาจหนาท่ี อํานาจและความรับผิดชอบนั้น  ทําใหสวนตางๆ  ขององคการหรือ
กลุมกิจกรรมท่ีรวมเปนกลุมๆ อยูสัมพันธเกี่ยวของถึงกัน และรวมอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได 

การจัดองคการตามแนวคิดของ Max Weber (อางใน ธงชัย  สันติวงศ, 2542 : 33 – 34)  
เนนการจัดระเบียบและกําหนดแบบแผนการทํางานท่ีเปนทางการเอาไว ท่ีคลายกับระบบราชการซ่ึง
ประกอบดวย 
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1. การกําหนดช้ันฐานและระดับสูง ต่ํา  (Hierarchy) 
2. การแบงแรงงานกันทํา (Division of Labor) 
3. การรวมศูนย (Centralization) 

โดยแนวคิดนีจ้ะมุงใหจดัองคการใหมีระบบปด     โดยมุงหวังจะใหมีการรักษาหลักเกณฑ 
เปนสําคัญเอาไวและมุงปองกันมิใหถูกกระทบจากอิทธิพลภายนอก  และเนนถึงอํานาจในแบบตาง ๆ 
ท่ีจะมีไวใชสําหรับการกํากับและรักษาใหทุกอยางเปนไปตามแบบแผนท่ีวางไว 
 จากความหมายของการจัดองคการ ตามทัศนะของนักวิชาการไดกลาวแลวนั้น เม่ือ
พิจารณาความสําคัญของกระบวนการจัดองคการพบวา  นักวิชาการสวนใหญไดใหความสําคัญของ
กระบวนการจัดองคการวาจะตองประกอบไปดวยการจําแนกแยกแยะงาน ท้ังนี้เพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติงานตามท่ีองคการกําหนดไว การรวมกลุมงานเพ่ือท่ีจะใหมีการจัดงานใหเหมาะกับทรัพยากรที่
มีอยูและเปนไปตามความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน สอดคลองกับองคการ การจัดสายการบังคับ
บัญชา ชวงการบังคับบัญชาเพื่อเปนแนวทางการบริหารจัดการในองคการ  การควบคุมกํากับงาน   การ
มอบหมายงาน การมอบอํานาจหนาท่ีเพื่อใหการปฏิบัติงานในองคการเปนไปในทิศทางเดียวกัน มี
ความรวมมือและการประสานงานกันท้ังในองคการและนอกองคการ เพื่อจะทําใหการบริหาร
ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 1.3 หลักการจัดองคการท่ีดี  
 

หลักการจัดองคการท่ีดี  ประกอบดวยหลัก 6  ประการดังนี้ (Robbins,1990 : 300 - 308) 
1. หลักการปฏิบัติงานเฉพาะ  (Work Specialization)   มีการแบงงานตามความถนัด  

พนักงานควรรับการแบงงานในการปฏิบัติโดยเฉพาะเพียงอยางเดียว 
2. การจัดแผนกงาน    (Departmentation)       เปนการรวมกลุมของงานหรือกิจกรรม 

เพื่อใหประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายขององคการ 
3. สายการบังคับบัญชา  (Chain of Command)  เปนสายความสัมพันธระดับ ผูบังคับ 

บัญชาระดับสูงกับผูใตบังคับบัญชาระดับลาง ซ่ึงมีกําหนดใหรูขอบเขตของอํานาจหนาท่ีและ     ความ
รับผิดชอบ 

4. ขอบเขตของการควบคุม  (Span of Control)  ให เ ห็นถึงขนาดของการควบคุม 
จํานวนของผูใตบังคับบัญชาท่ีจะมีผลในการทํางานใหเกดิประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

5. การรวมอํานาจ  (Centralization)   องคการมีการรวมอาํนาจหนาท่ีสวนใหญไว 
ท่ีผูบริหารงานระดับสูง การกระจายอํานาจ (Decentralization) อํานาจหนาท่ีในองคกรมีการ     
มอบหมายกระจายไปยังสวนระดับลางตาง ๆ ขององคการ 

6. การจัดรูปแบบอยางเปนทางการ  (Formalization) เปนลักษณะขององคการซ่ึงเช่ือถือ 
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ในกฎและกระบวนการลักษณะของขอมูล เอกสารท่ีใชเพื่อส่ังการและควบคุมพนักงาน ซ่ึงสมาชิก
ขององคการปฏิบัติตาม  

ศิริพร  พงศศรีโรจน (2540 : 105 -118) ไดกลาวถึงหลักของการจัดองคการท่ีดีตาม     
แนวคิดของ Henri Fayol ประกอบดวย 

1. สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ซ่ึงไดแก สายของความสัมพันธโดยตรง
ตามลําดับข้ัน ซ่ึงการบังคับบัญชาแตละสายไมควรมากเกินไป มีลักษณะชัดเจนและไม         กาวกาย
กัน 

 2. การติดตอส่ือสาร (Communication) การติดตอส่ือสารท่ีดีจะชวยใหเกิดขวัญและ   กําลังใจ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน 
     3. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ผูอยูใตบังคับบัญชา ควรจะ   ไดรับ
คําส่ังจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว 
     4. ขอบเขตแหงการควบคุม (Span of Control)   การจัดชวงบังคับบัญชาตองไม    ยาว
เกินไป ควรมีขนาดพอเหมาะ เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุม 
     5. การแบงงานกันทํา และความชํานาญเฉพาะอยาง (Division of Work & Specialization) 
การจัดสัดสวนงานตามปริมาณและคุณภาพ   หรือลักษณะพิเศษของงานใน   หนวยงานท่ีจัดแบง 
                    6. มีเจาหนาท่ี 3 ฝาย ไดแก เจาหนาท่ีหนวยงานหลัก   หนวยงานท่ีปรึกษาและ    
หนวยงาน ธุรการ การแบงแยกลักษณะของงาน    ชวยใหแยกงานออกตามลักษณะของงานใหเห็น
เดนชัด และปองกันการทํางานซํ้าซอน 

        7. การประสานงาน (Co-ordination) เปนกระบวนงานเช่ือมความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคล 
วัสดุ และทรัพยากรอ่ืน ๆ  การประสานงานท่ีดี สะดวก คลองตัวในการปฏิบัติ จะชวยลดความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึน
ได 

        8. ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี (Responsibility and Authority)   คือ พันธะ   
ผูกพัน ในการปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จ โดยผูปฏิบัติงานมีสิทธิในการใหผูท่ีปฏิบัติตามคําส่ังไดตาม
ขอบเขตของการดํารงตําแหนงงาน 

        9. การมอบหมายงานและการมอบอํานาจหนาท่ี (Delegation and Delegation of 
Authority)   เปนการบริหารงานท่ีจะชวยแบงเบาภาระหนาท่ีของผูบริหาร   โดยการกําหนด              
ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี โดยตัวผูบังคับบัญชาใหแกผูใตผูบังคับบัญชา 
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บรรยงค  โตจินดา (2542 : 132 – 134)  กลาววาการจัดองคการท่ีดีประกอบดวย  

1. จัดสายการบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม 
2. จัดการติดตอส่ือสารสะดวกและคลองตัว 
3. จะตองจัดใหมีการเอกภาพในการบังคับบัญชา 
4. จะตองมีขอบเขตของการควบคุมเหมาะสม 
5. จะตองคํานึงถึงการแบงงานกันทํา และลักษณะงานเฉพาะอยางดวย 
6. จะตองแบงงานใหมีเจาหนาท่ี 3 ฝาย คืองานหลัก งานชวย และงานเสริม 
7. จะตองมีการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. จะตองกําหนดหนาท่ี และมอบอํานาจท่ีเหมาะสม 
9. จะตองมีการมอบหมายงาน  และมอบอํานาจหนาท่ีท่ีเหมาะสม 

หลักการจัดองคการดังท่ีไดกลาวมาเปรียบเสมือนมีพิมพเขียว  ในการจัดองคการท่ีมี                 
ประสิทธิภาพซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
 

สรุปไดวาการจัดองคการ ประกอบไปดวย 
1. การจําแนกงาน  (Identification of Activities)   
2. การจัดแผนกงาน  (Departmentation) 
3. อํานาจหนาท่ี     (Authority) 
4. การจัดสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) 

 การจัดองคการเปนหนาท่ีท่ีสําคัญหนาท่ีหนึ่งของผูบริหาร ดังนั้น การจัดองคการจึงเปน     
ส่ิงสําคัญในการบริหารงาน ท่ีผูบริหารจะตองดําเนินการ เพื่อใหเกิดการจัดองคการที่เหมาะสม และ
สามารถดําเนินกิจกรรมขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ     และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
ซ่ึงการจัดองคการของสถาบันราชภัฏท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษา เปนหนวยงานของรัฐจึงควรมีการจัด    
องคการท่ีประกอบไปดวย การจําแนกงาน  (Identification of Activities)  การจัดแผนกงาน   
(Departmentation)     อํานาจหนาท่ี     (Authority)  การ จัดสายการบังคับบัญชา (Chain of Command)  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 1. การจําแนกงาน  (Identification of  Activities)  เปนพื้นฐานการเร่ิมตนของการจัด     
องคการ เนื่องจากการจําแนกงานจะชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ การจําแนก
งานวางานใดควรอยูกับงานใดน้ัน ตองพิจารณาที่ความสามารถของผูปฏิบัติและลักษณะงาน การ
จําแนกงานสวนใหญจะดํา เนินงานจําแนกตามหนา ท่ีขององคกร   ทั้งนี้ เ พ่ือใหบรรลุตาม         
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   1. ความหลากหลายของทักษะ (skill variety)  คือ     ขนาดความมากนอยของกิจกรรม 
ตางๆ  หลายอยางท่ีแตกตางกัน  ท่ีจําเปนตองนํามาใชในการปฏิบัติงานโดยอาศัยทักษะและ
ความสามารถหลายๆ อยางของผูปฏิบัติงานประกอบกัน 

   2. ความเดนชัดของงาน ( task identity) คือ  ขนาดของความมากนอยของงานท่ีจําเปน 
ตองทําใหเสร็จเปนอันเดียวโดยรวม ท้ังนี้สามารถมองเห็นผลงานท่ีออกมาไดอยางเดนชัด 

   3. ความสําคัญของงาน (task significane)  คือ ขนาดความมากนอยของงานท่ีจะมีผล 
กระทบตอชีวิตหรือการทํางานของคนอ่ืนท้ังนี้ไมจํากัดวาจะเปนผลท่ีมีตอภายในองคการ หรือมีตอ
สภาพแวดลอมภายนอก 

   4. ความเปนเอกเทศ (autonomy) คือ ขนาดความมากนอยของงาน  ท่ีซ่ึงงานน้ัน ๆ  จะ 
เปดโอกาสใหผูทํางานมีเสรีภาพ อิสระในการใชดุลยพินิจ ท่ีซ่ึงเปดใหผูทํางานท่ีจะกําหนดเวลาทํางาน
และกําหนดระเบียบวิธีท่ีจะทํางานใหงานเสร็จไดดวยตนเอง 

   5. ขอมูลยอนกลับ   (feed back)   คือ  ขนาดความมากนอย   ท่ีซ่ึงผูทํางานสามารถทํา 
กิจกรรมเกี่ยวกับงานท่ีจําเปนจนเสร็จหมดถึงข้ันเห็นผลงานออกมา โดยท่ีผูทํางานสามารถไดรับ    
ขอมูลตรงและชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพผลงานท่ีผูทํางานไดกระทําไป 
 อาจกลาวไดวาการจําแนกงาน หมายถึง การแยกแยะงานในแตละกิจกรรมใหชัดเจน เพ่ือ
สะดวกในการจัดแผนกงาน โดยตองคํานึงถึงคุณลักษณะของงานและความสามารถของผูปฏิบัติ
เพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ 

 

 2. การจัดแผนกงาน  (Departmentation)  หมายถึง  กระบวนการขั้นแรกของผูบริหารใน
การจัดกิจกรรมท่ีมีอยูในองคการใหเปนกลุมๆ โดยจัดใหทุกระดับขององคการและสามารถแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธในแผนกงานระดับตาง ๆ  ซ่ึงการจัดแผนกงานจะหมายความรวมถึงเร่ืองตาง ๆ 
ดังนี้คือ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2538 : 80) 

1. กระบวนการของการกําหนดแผนกในการบริหาร 
2. ลักษณะของโครงสรางองคการโดยการจัดกลุมบุคคลออกเปนหนวยและจากหนวย

เปนแผนกเพื่อท่ีจะทําใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
     3. กระบวนการจัดกลุมกิจกรรมการทํางานท่ีเกี่ยวของกันออกเปนฝายๆ 
     4. กระบวนการจัดกลุมงานโดยถือหลักเกณฑลักษณะตาง ๆ  
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 และหลักเกณฑท่ีผูบริหารจะนํามาใชพิจารณาวาควรจะจัด กิจกรรมออกเปนกลุม เปน
แผนก หรือเปนหนวยงานอยางไรนั้นอาจทําไดโดยพิจารณาหลักเกณฑตางๆ ดังตอไปนี้คือ (Gulick 
and Urwick    อางใน สรอยตระกูล  (ติยวานนท)  อรรถมานะ,  2541 : 358 – 359) 

   1. จัดแผนกงานโดยการแบงจํานวนคนเปนการจัดแผนกงานที่แบงคนจํานวนเทา ๆ  กัน 
ในแตละแผนก  

   2. จัดแผนกงานโดยคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีการงานเปนหลัก        โดยพิจารณาจาก
องคประกอบทางหนาท่ีท่ีแตละองคการใชในการปฏิบัติงานใหลุลวง 

   3. จัดแผนกงานโดยคํานงึถึงอาณาเขตหรือภูมิภาค สําหรับองคการท่ีมีขนาดใหญลักษณะ
งานกระจายหรือกวางออกไปในอาณาเขตตางๆ  

   4. จัดแผนกงานโดยคํานึงถึงผลิตภัณฑ ซ่ึงผลิตภัณฑจะแบงออกเปนประเภท ๆ     และ 
มอบหนาท่ีตาง ๆ ใหแตละแผนกงาน 

    5.  จัดแผนกงานโดยคํานงึถึงลักษณะของลูกคาหรือผูมารับบริการ 
    6. จัดแผนกงานโดยเปนไปตามกระบวนการ       ในการปฏิบัติงานเปนการแบงงานตาม  

ข้ันตอนของการประกอบการเปนสําคัญ 
เทพศักดิ ์ บุณยรัตนพันธ (อางใน พนูสุข  หิวตานนท, 2540 : 29 - 30)  ไดใหขอเสนอวาการ

จัดแผนกงานทําไดหลายแบบ แตไมมีสูตรหนึ่งสูตรใดหรือเกณฑใดเกณฑเดยีวท่ีจะนําไปใชไดทุก
สถานการณ    และการจดัรวมกลุมกิจกรรมมีหลักเกณฑท่ีสําคัญหลายประการ คือ 

1. หลักเกณฑการยึดจุดมุงหมายรวมกนั    โดยจะเปนการรวมกลุมกิจกรรม   หรืองาน 
ตามความเหมือนกันหรือคลายกันของคุณสมบัติและจุดมุงหมายเหมือนกัน 
 

   2. หลักเกณฑความสอดคลอง  โดยจะเปนการรวมกลุมกิจกรรม   หรืองานตามความ  
สอดคลอง เชนการผลิตกับงานความปลอดภัยตองอยูในกลุมเดียวกนั 

   3. หลักเกณฑตามหนาท่ี    โดยจะเปนการรวมกลุมกิจกรรม     ท่ีมีหนาท่ีเหมือนกนัหรือ 
คลายคลึงกันไวดวยกัน เชน งานขายและงานประชาสัมพนัธ 

   4. หลักเกณฑตามโครงการ      โดยการรวมกิจกรรมหรืองานภายใตการข้ันสุดทายของ      
โครงการหนึ่งมาไวดวยกัน  เชน การนํากิจกรรมการผลิต  การเงิน  การพนักงานมาจัดไวภายใตการสราง        
โรงงานใหม  

   5. หลักเกณฑตามการประสานงาน     โดยนํากจิกรรมหรืองานท่ีตองมีการประสานงาน 
อยางใกลชิดมาไวดวยกัน 
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 อาจกลาวไดวาการจัดแผนกงาน คือ การจัดหมวดหมูของงานออกเปนประเภท เพือ่แบง
งานกันทําตามความเหมาะสม และเพื่อใหงานเดินตามสายงานอยางมีระบบ 

 

3. อํานาจหนาท่ี   (Authority)   เปนอํานาจท่ีจะส่ัง บุคคลอ่ืนใหปฏิบัติตามอยางใดอยาง
หนึ่งตามแตผูมีอํานาจจะเหน็สมควร หรือเปนสิทธิในการกํากับดแูลใหผูใตบังคับบัญชาทํางานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย โดยผูบริหารเปนผูท่ีมีอํานาจสูงสุดในองคการ (ไพศาล  มะระพฤษวรรณ, 2539 : 
113) คุณลักษณะสําคัญ 2  ประการของอํานาจหนาท่ีก็คือเปนส่ิงแสดงใหเห็นถึงความเปนเจานาย
ลูกนอง (วรเดช   จันทรศร และ อุทัย   เลาหวิเชียร, 2529 : 34 - 40) ลําดับช้ันของการบังคับบัญชาและ
เปนส่ิงแสดงใหเห็นถึงความสามารถที่ผูบริหารสูงสุดจะใชบังคับใหเกดิการประสานได     รวมถึง
สิทธิของผูบริหารในดาน (สมยศ  นาวีการ, 2538 : 222) 

1. การตัดสินใจภายในขอบเขตของอํานาจหนาท่ี 
2. การมอบหมายงานใหกับผูอยูใตบังคับบัญชา 
3. การกําหนดผลการปฏิบัติงานจนเปนท่ีพอใจจากผูอยูใตบังคับบัญชา 

อาจสรุปไดวา  อํานาจหนาท่ี   คือ     สิทธิท่ีจะส่ังการใหผูอ่ืนปฏิบัติ ตามลําดับช้ันของการ
บังคับบัญชาและเปนส่ิงแสดงใหเห็นถึงความสามารถท่ีผูบริหารสูงสุดจะใชบังคับใหเกิดการ
ประสานงานได      สิทธิท่ีจะส่ังการใหผูอ่ืนปฏิบัติตามเปนอํานาจตามตําแหนงหนาท่ี   

 
4. การจัดสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) เปนสายของการปกครองบังคับ

บัญชาท่ีลดหล่ันกันไปตามลําดับของอํานาจ     เพ่ือแสดงความสัมพันธใหทราบถึงลําดับข้ันระหวาง   
ผูบังคับบัญชากับผูใตผูบังคับบัญชา ตามแนวของอํานาจหนาท่ี  ท่ีมีการมอบอํานาจหนาท่ีจากระดับ
สูงสุดขององคการสูระดับตํ่าสุด ซ่ึงแนวความคิดของสายการบังคับบัญชาประกอบดวย (Robbins and 
Conlter, 1999 : 305) 

   1. การมอบอํานาจหนาท่ี 
   2. ความรับผิดชอบ 
   3. เอกภาพของการบังคับบัญชา 
สายการบังคับบัญชาจะบอกทิศทางของอํานาจเพื่อเช่ือมตอระหวางแตละบุคคลใน    

องคการกับตําแหนง (ธงชัย  สันติวงษ, 2539 : 301) ลักษณะของสายการบังคับบัญชาจะแบงออกเปน              
3  สวน คือ 

   1. อํานาจหนาท่ี (Authority Aspect) 
   2. ลักษณะของความรับผิดชอบ (Responsibility Aspect) 
   3. ลักษณะของการติดตอส่ือสาร (Communication Aspect) 
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 กลาวไดวาสายการบังคับบัญชา  คือ    การแสดงความสัมพันธใหทราบถึงลําดับข้ัน
ระหวาง  ผูบังคับบัญชากับผูใตผูบังคับบัญชา ตามแนวของอํานาจหนาท่ี 

 
2. สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร   

 

 2.1 วิวัฒนาการวิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏ 
  พ.ศ. 2430  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ัง  กรม  ศึกษาธิการ  
 12 ตุลาคม 2435 โปรดเกลาฯ  จัดต้ังโรงเรียนสําหรับฝกสอนผูจะเปนอาจารยเรียกช่ือวา  
“โรงเรียนฝกหัดอาจารย” 
 29 กันยายน 2497 ประกาศตัง้กรมการฝกหดัครู    เพื่อทําหนาท่ีผลิตครูและอบรมครูท่ียัง 
ขาดวิทยฐานะครูใหมีคุณวุฒิทางครู และผูท่ีมีวุฒิทางครูไดรับวุฒิสูงข้ึน 
 14 กุมภาพนัธ  2518      มีการประกาศใช พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518     
กําหนดหนาท่ี 5 ประการ คือ การผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี คนควาศึกษาวิจัย ฝกอบรมบุคลากร
ทางการศึกษาประจําการ ทํานุบํารุง สงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมแหงชาติใหบริการทางวิชาการ  แก
ชุมชน 

พ.ศ. 2527 ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) แกไขเพ่ิมเติม กําหนดให
วิทยาลัยครูเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการ ในสาขาวิชาตางๆ  
สามารถผลิตบัณฑิตเพิ่ม จากสายศึกษาศาสตร อีกสองสายคือ สายวิทยาศาสตรและสาย           ศิลป
ศาสตร รวม  3 สายวิชา หลายโปรแกรมวิชา ตามความตองการของทองถ่ินไดอยางกวางขวาง 
 12 กุมภาพนัธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภมิูพลอดุลยเดชมหาราช ทรง        พระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เปนช่ือสถาบันการศึกษาในสังกดักรมการ
ฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ 
 24 มกราคม  2538  มีการประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  ในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับกฤษฎีกาสงผลใหสถาบันราชภัฏมีศักดิแ์ละสิทธ์ิสมบูรณตามกฎหมายทุกประการ  
รวมท้ังกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางพัฒนาและสรางสรรค เพื่อใหสถาบันราชภัฏไดกระทําหนาท่ี
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542 : 9 -10) 
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 2.2 ภารกิจและทิศทางของสถาบันราชภัฏ 
 

   ภารกิจของสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา    ท่ีมีววิัฒนาการมาจากการเปนสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเปดสอนในสาขาวิชาชีพครูเพยีงอยางเดียว มาสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีสมบูรณ 
(Comprehensive university) ซ่ึงเปดสอนหลายสาขาวิชา โดยมุงเนนการตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ิน  เพื่อใหช่ือของสถาบันสอดคลองกับภารกิจท่ีแทจริงของวทิยาลัยครู  จึงไดมีการขอ           
พระราชทานนามวา “สถาบันราชภัฏ” (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544 : 2)  โดยการจัด         
การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน สถาบันราชภัฏไดประกาศตัวเองและมีวตัถุประสงคท่ีเดนชัดรวมกันเพื่อ
จะผลิตคนระดับสูงเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน อยางไรก็ตามการท่ีจะประสบผลสําเร็จในการวางแผนการ
ดําเนินการและการทํางานรวมกัน จะตองทําเปนกระบวนการกําหนดขอบเขตอํานาจในการบริหาร ให
เดนชัด สถาบันราชภัฏมีความแตกตางในการกระจายอํานาจและการบริหารงาน จากหนวยงานอ่ืนๆ 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยอํานาจในการบริหารของสถาบันราชภัฏแตละแหงอยูภายใต      
การบังคับบัญชาของอธิการบดี  และควบคุมดูแลโดยสภาประจําสถาบันนั้นๆ  เพ่ือใหการบริหารงาน  
มีความคลองตัวและเปนอิสระ (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544 : 7)   แตในความเปนอิสระ      ท่ี
เปนอยูยังไมเพียงพอตอการจัดระบบบริหารจัดการองคการ ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการไดเนื่องดวย
ขอจํากัดในเร่ืองกฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับ ตางๆ ของราชการ และจาการท่ีสถาบันราชภัฏ แตละ
แหงไมไดเปนนิติบุคคล เปนแคหนวยงานระดับกองอยูในกรมสํานกังานสภาสถาบันราชภัฏ          
(สงบ  ลักษณะ, 2543 : 6 ) ดังนั้นการบริหารงานตางๆ  ในสายงานจําเปนตองผานข้ันตอนมากมาย  จึง
เปนความพยายามของผูท่ีมีสวนเกีย่วของที่จะทําใหสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงรวมถึงสถาบันราชภัฏดวย มี
การบริหารจัดการท่ีเปนอิสระ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีด ี(Good Management)   
 (เกษม  สุวรรณกุล, 2540 : 15)  พึ่งพางบประมาณจากรัฐนอยลง ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 36  กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปน นิติ
บุคคล และอาจจัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ   และใหสถานศึกษา       
ดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ   สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการท่ีเปนของตนเอง มี        
ความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายวา
ดวยการจัดต้ังสถานศึกษานั้นๆ  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, มปป. 19)   จาก       เจตนารมณของ
สถาบันราชภัฏท่ีมุงเปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน    จึงกําหนดใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน  ท่ีมี
บทบาทในการเสริมสรางโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาเอ้ือตอคนทุกชวงวัย ผูดอยโอกาสและ  
ผูพลาดโอกาส โดยสถาบันมุงสรางเครือขายสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ    เพื่อใหเกิดการถายทอด
แลกเปล่ียนเพื่อการพัฒนาวิชาการ   เพิ่มพูนศักยภาพระดับ  คุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนิน
ภารกิจ   ดวยการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มีการพึ่งพาตนเอง  และเพื่อใหเปนไป     ตาม

DPU



 56  

 

1. การเขาถึงการอุดมศึกษาของประชาชน 
2. การบริหารจัดการ 
3. คุณภาพ 
4. ความสอดคลอง 
5. การจัดการศึกษา 
6. การพัฒนาการศึกษาในทองถ่ิน 
7. ความเปนนานาชาติ 
8. ระบบงบประมาณ 

 และเพื่อใหเปนไปตามมาตรา 36 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542    สถาบันราชภัฏมีแผนพัฒนาสูการเปนนิติบุคคลอยางตอเนื่อง     โดยเช่ือม่ันวาสถาบัน
ราชภัฏจะตองเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอไป 
เพื่อใหสามารถดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีเปนของ
ตนเอง   ใหมีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ อยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบัน 
 
 

 2.3 โครงสรางการบริหารงานภายในของสถาบันราชภัฏ 
 

ปจจุบันสถาบันราชภัฏท่ัวประเทศมีจํานวนท้ังส้ิน 41 แหง แตละแหงสามารถบริหารและ
จัดการศึกษาของตนเองตามความเหมาะสม และความตองการของทองถ่ินไดโดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 6 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ใหรัฐมนตรี    วาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  การแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏ 
สําหรับสถาบันราชภัฏแตละแหง อยางไรก็ดี   เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหสถาบันราชภัฏ อาจแบง
สวนราชการตามบทบัญญัติในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538    จึงทําให
โครงสรางการบริหารงานภายในของสถาบันราชภัฏสวนใหญมีความคลายคลึงกัน  โดยมี   
รายละเอียด ดังนี้คือ 

1. การแบงสวนราชการ สถาบันราชภัฏอาจแบงสวนราชการ ออกเปน 
1.1 สํานักงานอธิการบดี  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  สํานักวจิัย หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยาง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  เชน   สํานักกิจการนักศึกษา  สํานักวางแผนและพัฒนา  
สํานักศิลปวัฒนธรรม  สํานักงานสงเสริมวิชาการ ฯลฯ เปนตน 
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  นอกจากนี้ยังกําหนดใหสํานักงานอธิการบดี      อาจแบงเปนฝายหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ือ 
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาฝาย บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ อาจแบงเปนสํานักงานเลขานุการหรือ   
ภาควิชาและสํานักวิจัยและหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทาคณะ อาจแบงเปนสํานักงาน 
เลขานุการฝาย หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาฝาย   โดยทําเปนประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. การบริหารงานภายใน 

    พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ   พ.ศ. 2538  กําหนดใหสถาบันราชภัฏแตละแหงมีสภา 
ประจําสถาบันทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารงานของสถาบันท้ังหมด ดังไดกลาวมาแลวขางตน และมี
อธิการบดีหนึ่งคนเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานท้ังปวงของสถาบัน   โดยมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 

1. บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับของ 
ทางราชการ  ของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏและของสถาบัน  รวมทั้งนโยบายและ           
วัตถุประสงคของสถาบัน 

2. ควบคุมดูและบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ี   และทรัพยสินอ่ืนของสถาบัน 
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของราชการ ขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน 
และขอบังคับของสถาบัน 

3. เปนผูแทนของสถาบันในการจัดการท่ัวไป 
4. จัดทํารายงานประจําปเกีย่วกับการดําเนินการของสถาบัน      เพื่อเสนอตอสภา 

ประจําสถาบัน 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามระเบียบและขอบังคับของสถาบัน     หรือตามท่ีสภาประจํา 

สถาบันมอบหมาย 
 อนึ่งหากสถาบันราชภัฏใดจัดใหมีการแบงสวนราชการตามมาตรา 10  ขางตน 
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ก็กําหนดใหแตละหนวยงานมีผูบังคับบัญชา ดังนี้ 
สํานักงานอธิการบดี มี “ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี” เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
สํานักงานอธิการบดี สวนในคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยใหมี “คณบดี”  เปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบและใน      หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ    ใหมี “หัวหนางานท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ”     เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในหนวยงานน้ัน  การจัด
องคการสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1   
การจัดองคการสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

สภาประจําสถาบัน 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

ผูชวย

ี

สํานักงาน 

อธิการบดี 

สํานักวิจัย คณะ บัณฑิต 

วิทยาลัย 
หนวยงานเทียบเทาคณะ 

 - ครุศาสตร - สํานักฝกอบรมและบริการวิชาการ 
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - สํานักศิลปและวัฒนธรรม 
- วิทยาการจัดการ - สํานักวางแผนและพัฒนา 
- มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - สํานักวิทยบริการ     
- เกษตรและอุตสาหกรรม           - สํานักกิจการนักศึกษา 
- ศิลปกรรมศาสตร       - ศูนยคอมพิวเตอร 
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    - ศูนยภาษา   
- ฯลฯ                                               - ศูนยวิทยาศาสตร   

- ฯลฯ 

 
 ท่ีมา  สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2538 : 4 
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สถาบันราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดองคการการบริหารโดย สถาบันราชภัฏแตละแหงมีองคการทําหนาท่ี
บริหาร         การดําเนินงานตางๆ และการจัดการเรียนการสอนไดแก  คณะวิชา  ภาควิชา      และมี
องคการ       ทําหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนการบริหารการจัดการเรียนการสอนไดแก สํานักและศูนย 
ปจจุบันมี 6 คณะวิชา 45 ภาควิชา 137 โปรแกรมวิชา 2 ศูนย และ 33 ฝาย  (สํานักงานสภาสถาบันราช
ภัฏ, 2538 : 4) 

การบริหารระดับสถาบันจะมีอธิการมีหนาท่ีบังคับบัญชารับผิดชอบ ในการบริหารงาน มี
วาระดํารงตําแหนง 4 ป และรองอธิการบดีอีก 4-5 คน ชวยทําหนาท่ีบริหารงานดานตางๆ  การบริหาร
ในระดับคณะวิชา  ภาควิชา ศูนยและสํานักจะมีอาจารยซ่ึงเปนขาราชการครูทําหนาท่ีใน      องคการ
นั้นๆ 
 จากเจตนารมณท่ีมุงใหสถาบันราชภัฏท่ีตั้งอยูใกลเคียงกัน มีการดําเนินการรวมมือกัน      ตาม
ภารกิจหลัก และมีการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด  ในการพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จึงไดมีการรวมสถาบันราชภัฏท่ีอยูใกลเคียงกันเปนกลุมสถาบันราชภัฏ และเรียกช่ือ
วา       สหวิทยาลัย มีจํานวนท้ังส้ิน 8 สหวิทยาลัย คือ สหวิทยาลัยลานนา  พุทธชินราช อีสานเหนือ     
อีสานใต ศรีอยุธยา ทักษิณ ทวาราวดี และรัตนโกสินทร   
 

3. การจัดองคการของสถาบันราชภัฏในปจจุบัน 
   

 3.1  การจัดองคการและโครงสรางของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน       
 โครงสรางการจัดองคการของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันมี 2 แบบ คือ (วิจิตร  ศรีสอาน, 
2530 : 43)    

   1. โครงสรางตามภารกิจมีกิจอะไรก็ตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อรองรับภารกิจนั้นๆ บางท่ี
ทําใหเกิดการซํ้าซอน แขงขัน แยงงานกันและบางคร้ังเปนแบบดาวกระจาย       มีการสรางอาณาจักร
ของ แตละกลุม ตัวใครตัวมัน 

   2. ตั้งตามความเช่ียวชาญเฉพาะทําใหเกิดความไมพอดี ชวงงานประสานและบังคับ
บัญชากวางเกนิไป การกระจายภาควิชามากเกินไปทําให Chain of Command ยาว 

3.2  การจัดองคการและโครงสรางของสถาบันราชภัฏในปจจุบัน       
 พรรณเพ็ญ  คุณวพานิชกุล (2539 : 70 - 74)  ศึกษาการปรับปรุงโครงสรางองคการ : ศึกษา
กรณีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา โดยศึกษาโครงสรางของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538   ซ่ึงเปนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏท่ีสถาบันราชภัฏใช
อยูในปจจุบัน  ศึกษามุงเนนลักษณะโครงสรางองคการ  อํานาจหนาท่ี   การแบงงานกันทํา  ความ
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 1. ลักษณะโครงสรางองคการ   รูปแบบของความสัมพันธระหวางตําแหนงตางๆ  และ    ผู
ดํารงตําแหนงนั้นๆ  ในองคการ โดยการแสดงรายละเอียดของการทํางานในตําแหนงตางๆ  มีกฏและ
ขอบังคับในการทํางาน  
 
 2. อํานาจหนาท่ี   เนนการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอํานาจในดาน 

        2.1 การดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ  ทุกหนวยงานมีอํานาจเต็มท่ีในการดําเนินงาน ซ่ึง
โครงการนั้นๆ ตองเปนโครงการท่ีสอดคลองกับนโยบายของสถาบันฯ และรัฐบาล และไดรับการ
อนุมัติในแผนการปฏิบัติงานประจําป 

       2.2  การพิจารณาความดีความชอบ   จะเปนไปตามลําดับช้ันของสายการบังคับบัญชา  
โดยเร่ิมจากระดับฝาย ภาควิชา  เสนอความดีความชอบไปยังสํานัก คณะ แลวเสนอไปยัง            รอง
อธิการบดี และอธิการบดี ตามลําดับ  หลังจากนั้นมีการประชุมเพื่อกล่ันกรอง  แตอํานาจในการ
พิจารณาข้ันสุดทายอยูท่ีอธิการบดี 
    2.3   การลงโทษผูกระทําผิด  คณบดี และผูอํานวยการสํานักมีอํานาจนอย  อํานาจ     ในการ
ตัดสินใจเต็มท่ีอยูท่ีอธิการบดี  โดยอธิการบดีตั้งคณะกรรมการสอบสวน การใชอํานาจ           มีท้ังการ 
รวมอํานาจและการกระจายอํานาจ 

3.   การมอบหมายงาน  ในทุกหนวยงาน  ตั้งแตระดับคณะ สํานัก  ภาควิชา และฝาย  มีการ
มอบหมายงานดังนี้ 
      3.1  ระดับคณะ  คณบดีจะมีการมอบหมายงานใหหัวหนาภาควิชาในดาน  การจัดอาจารย
ผูสอนในวิชาตางๆ การทําโครงการ การขอต้ังงบประมาณ การประเมินผลการเรียน  และการพิจารณา
ความดีความชอบ  

       3.2  ระดับสํานัก   ผูอํานวยการสํานักจะมอบหมายงานใหหัวหนาฝายปฏิบัติตามสายงานท่ี
รับผิดชอบ 
       3.3  ระดับภาควิชา  หัวหนาภาควิชาจะมอบหมายงานใหอาจารยประจําภาควิชา 
        3.4  ระดับฝาย โดยหัวหนาฝายจะมอบงานใหเจาหนาท่ีประจําฝาย 
 สวนการมอบหมายงานของผูบริหารระดับสูง คืองานท่ีอธิการบดีมอบหมายงานให          
รองอธิการบดี มีการมอบหมายงานอยางเปนลายลักษณอักษร โดยมีหนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงยึดหลักการ
แบงงานตามหนาท่ีรับผิดชอบ และตองปฏิบัติอยางเครงครัด แตกตางจากการมอบหมายงานในระดับ
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 4.   การควบคุมบังคับบัญชา  การควบคุมมีการลดหล่ันตามสายการบังคับบัญชา 
 5. เอกภาพในการบังคับบัญชา  ทุกหนวยงานมีอธิการบดีเปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา
และควบคุมดูแลท้ังหมด  ทุกหนวยงานตองปฏิบัติตามคําส่ังของอธิการบดีโดยเครงครัด 
 6.  การประสานงาน  การประสานงานใชความสัมพันธสวนตัวในการติดตอประสานงาน  
การประสานงานบางคร้ังมีความลาชา  และเกิดการสูญหายของเอกสาร เนื่องจากผูบริหารในบางระดับ
ไมอยูประจําในสถาบัน  

 

4. การจัดองคการของสถาบันราชภัฏในอนาคต   
 

 4.1  การจัดองคการของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต   
พรชุลี  อาชีวบํารุง (2543 : 2/15 ) ไดศึกษาแนวทางการปฏิรูปโครงสรางและการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา : รูปแบบการจัดกลุมอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับศักยภาพปจจุบันโดยเสนอรูปแบบ
โครงสรางและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับการศึกษาไทย พบวา หลักการจัดองคการของ
สถาบันอุดมศึกษา ควรมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

   1. ความเปนตัวของตัวเองของภาควิชาและหนวยงานยอย  (Autonomy of departments)   
นั่นคือ หนวยงานยอยจะตองมีเสรีภาพทางวิชาการและการตัดสินเกี่ยวกับภารกิจของตน ในดาน   
หลักสูตรการสอน การวิจัย การเผยแพรผลงานและการติดตามหรือสมมติฐานทางวิชาการในศาสตร
เฉพาะของตน รวมท้ังความกาวหนาทางวิชาการและการขยายองคความรู โดยไมตองอยูในกรอบ  
ขอบังคับของกฎหมายและระบบสังคม 

   2. การรวมอํานาจในงานบริการสนับสนุน   โดยท่ีคณาจารยซ่ึงเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุด 
ทางการอุดมศึกษาและเปนนักวิชาชีพท่ีตองติดตามผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการสรางองคความรู
ใหม เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรูใหแก นิสิต นักศึกษาและสังคม จึงจําเปนจะตองมีการ
บริการสนับสนุนท้ังในเร่ืองของการบริหารบุคลากร การเงิน หองสมุด บุคลากรฝายสงเสริมและ
สนับสนุนตาง ๆ ในงานท่ีจําเปน ซ่ึงเรียกวางานสนับสนุน ท้ังนี้ งานวิชาการและงานสนับสนุนเปน
เร่ืองของ     การบริหารงานประจําวัน เปนลักษณะการเตรียมอํานาจ ไมไดมีลักษณะท่ีอาศัยเสรีภาพ
ทางวิชาการเชนเดียวกับคณาจารย เพราะลักษณะของงานแตกตางกัน 

   3.  การเช่ือมโยงการเรียนรูกับสังคมสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันท่ีไดรับการสนับสนุน 
จากสังคม เปนสถาบันท่ีเปนสมองของสังคม ถึงแมสถาบันอุดมศึกษาจะมีการสรางองคความรูใหม 
การสรางทฤษฎีใหมๆ การทําวิจยั ตลอดจนการผลิตบัณฑิต การทํางานของสถาบันอุดมศึกษานั้น    
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ไมมีทฤษฎีการปกครอง   การจัดโครงสราง   และการบริหารจัดการใด ๆ   ท่ีดีท่ีสุดสําหรับ
ทุกวิทยาลัยหรือทุกมหาวิทยาลัย ไมมีแบบใดท่ีสามารถท่ีจะใชไดกับสถาบันทุกขนาด ท้ังใหญและเล็ก
สถาบันของรัฐหรือสถาบันเอกชน แตคุณลักษณะ 10 ประการ ดังตอไปนี้ของสถาบันอุดมศึกษาเปน
เกณฑท่ีเหมาะสมในการกําหนดทิศทางของการจัดโครงสรางใหม ในการกระจายอํานาจและการบริหาร
จัดการในสถาบันสวนใหญ  (พรชุลี  อาชวบํารุง , 2543 : 6/135 – 6/139) 

   1. ภารกิจและหนาท่ีของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยจําเปนท่ีจะตองทํา
ใหแคบลงและชัดเจนยิ่งข้ึนสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีซ่ึงจะตองรับผิดชอบตอกิจกรรมหลากหลาย ซ่ึง
มีความสัมพันธทางสังคม เชน ความสําคัญขององคความรูท่ีมีตอสังคม หรือปจจุบันนีมี้ความ    จําเปน 
เพื่อ (ก) ควรจะลดทอนการวิจยัและการพัฒนา ตลอดจนการบริการ ซ่ึงไมเปนสวนสําคัญของ
กระบวนการเรียนรูออกจากกิจกรรมหลักของการอุดมศึกษา เพื่อท่ีจะปฏิบัติงานโดยตรงของตนเองได
ดียิ่งข้ึน (ข) ควรจะมีนิยามบทบาทรวมของสถาบันอุดมศึกษาใหชัดเจนยิ่งข้ึน วาอะไรคือ วิทยาลัย อะไร
คือมหาวิทยาลัย และอะไรคือมหาวิทยาลัยซ่ึงจัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต เปนตน 

   2. ควรมีการย้ําเตือนความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง       ท้ังในแงของ
การบริหารจัดการ และในแงของความเปนศึกษิต การอุดมศึกษามีความสําคัญมาก และเปนสวนสําคัญ
ตอการดําเนินกิจการของสังคมจึงจําเปนจะตองมีความเปนอิสระ และควรจะใหวงการเมือง เขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยวา ควรจะพัฒนาไปหนทางใด และควรจะมีบทบาทสัมพันธ
กันกับหนวยงานของรัฐอยางไรจึงจะมีความสมดุลกับความเปนอิสระเพ่ือปฏิบัติงานทาง  วิชาการ 
ควรจะมีการปรับหนวยงานประสานงานระดับประเทศ ในฐานะคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อเนน
ความรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพ และนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง 

   3.  กลไกเพือ่จัดต้ังความเปนชุมชน  ควรจะไดพัฒนาใหเกิดข้ึนในทุกสถาบันอุดมศึกษา  
คานิยมรวมซ่ึงทําใหวิทยาลัยเล็ก ๆ รวมตัวกันเปนกลุมชุมชนแหงศึกษิตน้ัน ไมสามารถเกิดข้ึนไดใน
สถาบันขนาดใหญท่ีมีหลายคณะวิชา แตกลไกซ่ึงเรียกวา สภาชุมชน (Community Councils) หรือสภา
คณาจารยท่ีมีฐานกวาง (Broadly Based Seanates) นั้น กําลังมีการจัดต้ังในหลายประเทศ เพื่อเปด
โอกาสใหประชาคมอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งคณาจารยนิสิตนักศึกษา บุคลากรเสริม และผูบริหาร 
ไดแลกเปล่ียนความคิดเหน็และแสวงหาประชามติ เพื่อแนะนําอธิการบดี และกรรมการ    สภาบริหาร 
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   4. ควรมีการกําหนดการใชอํานาจพื้นฐานและการใชอํานาจของชุมชนวิชาการ  ไมควรที่
จะใหประชาคมใดประชาคมหน่ึงมีอํานาจสุดทายอยางเดด็ขาดเต็มท่ีเกี่ยวกับภารกิจใดภารกิจหนึ่ง 
หรือหนาท่ีใดหนาท่ีหนึ่งของสถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเปนชุมชนของนักวิชาชีพ  
ท่ีมีเอกัคตาบุคคลและประชาคมตางๆ รวมมือรวมใจกันกับนักวิชาชีพอ่ืนๆ ในการใหบริการแกสังคม 
โดยการประสานประโยชนกัน วัตถุประสงคสุดทาย มิไดเปนการจดัรายวิชาใดวชิาหน่ึง  หรือจัด
โปรแกรมวิชาเอกในสาขาวชิาใดวิชาหน่ึงหรือรวบรวมสะสมตําราตางๆ หรือจัดทํางบประมาณ รายป 
เปนการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีความรูดี   มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง   จากการอาน   
การส่ือสาร การใชเหตุผล และมีคานิยมท่ีพงึประสงคของสังคม 
 อันท่ีจริงแตละประชาคมสามารถท่ีจะไดรับอํานาจพื้นฐานในการวางนโยบายตางๆ และ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของตน แตละประชาคมมีสิทธิท่ีจะแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายหรือการปฏิบัติงานใดๆ ซ่ึงมีผลกระทบตอประชาคมของตนเอง และในฐานะสมาชิกหนึ่ง
ของสมาคมนั้น ควรจะเอาใจใสตอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน      ซ่ึงสัมพันธกับการปฏิบัติงานของตน สวน    
ความรับผิดชอบในการใชอํานาจของชุมชน เชน การตรวจสอบ การรับนโยบาย ซ่ึงมีผลกระทบตอ
สังคมเพื่อใหการสนับสนุน สถาบัน อาจจะกอใหเกิดความคิดเห็นท่ี ขัดแยงกันในกลุมประชาคมนั้น 
เปนหนาท่ีของอธิการบดีและกรรมการสภาบริหารสถาบัน การใชอํานาจของชุมชนโดยอธิการบดีและ
สภานั้นถือวาส้ินสุด และไมสามารถจะเรียกรองแตอยางใดได แตควรจะเกิดข้ึนหลังจากไดรับการ
พิจารณา รับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย  ตลอดจนประมวลขอเลือกในการตัดสินใจจากประชาคมทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของกอนจะพิจารณาตัดสินข้ันสุดทาย    การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพของกลุม       นัก
วิชาชีพในสํานักงานกฎหมาย หรือในธุรกิจหรือในมหาวิทยาลัยเกี่ยวของกับความเหมาะสม   ตาม
กาลเทศะและการประหยัดคาใชจาย นั่นหมายความถึงความสามารถในการทํานุบํารุงรักษาความ
รวมมือของบุคคลทุกกลุม เพื่อนําสถาบันดําเนินการไปรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

   5. อํานาจพื้นฐานของคณาจารยในการวางนโยบายและปฏิบัติงาน เกี่ยวกับหลักสูตร
รายวิชาวิธีการสอน การวจิัย สถานภาพของอาจารย และวิถีชีวิตของนิสิตนกัศึกษาสัมพนัธกับ
กระบวนการศึกษา ควรจะไดรับการยืนยันและตอบรับวาเปนรากฐานสําคัญของการจัดการอุดมศึกษา 
 การยืนยันในเร่ืองสําคัญเชนนี้ เปนความรับผิดชอบของอธิการบดี และ กรรมการสภาบริหาร 
ในการทบทวนขอเสนอของคณาจารยและคณะวิชาตางๆ เพื่อใหแนใจวา การปฏิบัติงานสัมพันธกับ
วัตถุประสงคพื้นฐานของสถาบัน ควรมีการพัฒนากลไก การใชอํานาจของคณาจารยในหลายๆ 
สถาบัน      โดยเฉพาะอยางยิ่ง   ความเขาใจของกรรมการสภาบริหาร      ผูบริหารและนิสิตนักศึกษา
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   6. อํานาจพื้นฐานของนสิิตนักศึกษาท่ีวางนโยบาย อันเกี่ยวของกับกิจกรรมทางสังคม  
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตนักศึกษา และสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ของสถาบัน ควรจะไดรับการยอมรับและกาํหนดไวอยางชัดเจน 

ในทํานองเดียวกัน ความสามารถของนิสิตนักศึกษาที่จะเสริมความเขาใจและความหมาย   
ในการตัดสินใจซ่ึงสัมพันธกับการเงิน การดําเนินงานและงานวิชาการ ตลอดถึงสิทธิท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ในสถาบัน ควรไดรับการยอมรับ 

   7. อธิการบดีมีหนาท่ีซ่ึงจะตองแสดงความเปนผูนําเพื่อตอบสนองความตองการของ
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอธิการบดีมีอิสระในการท่ีจะปฏิบัติงานตลอดเวลา จากเทาท่ีอยูในกรอบ 
นโยบายซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัย และการคํานึงถึงขอเสนอแนะ โดยอาศัยกลไก ซ่ึง
แสดงประชามติของชุมชน บทบาทเหลานี้จําเปนจะตองไดรับการยืนยัน 

   8. ควรใหมีสภาบริหารสถาบันตอไป และสภานี้ควรจะแสดงความพยายามที่จะหาขอสนเทศ
ในทุกๆ ดานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภารกิจของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในความดูแลของตน เม่ือ
มีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจตามอํานาจ ซ่ึงตนไดรับจากพระราชบัญญัติหรือกฎหมายตางๆ ของ
สถาบันความรับผิดชอบของกรรมการสภา คือ ทิศทาง กรรมการสภามีหนาท่ีซ่ึงจะกํากับดูแลโดยท่ัวๆ 
ไป เกี่ยวกับกิจกรรมท้ังหมดของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย กรรมการสภาไมควรจะยุงเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารจัดการ  แตควรจะรับทราบขอสนเทศตางๆ  ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอคุณลักษณะ
และคุณภาพของสถาบัน 
   โดยสรุป  ระบบการจัดโครงสรางและการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษานั้น   คือ     กลไก
ท่ีจะประมวลพลังจากบุคคลหลายหลากในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กรรมการสภา ผูบริหารคณาจารย 
และนิสิตนักศึกษา เพ่ือจะประสานสามัคคีกันในการรวมมือรวมใจและเรียนรูและ         นํา
ความกาวหนาทางวิชาการมาสูสังคม 
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ตารางท่ี 1  กรอบแนวคิด 10 ประการ ในการจัดโครงสรางและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

หลักการ แนวทาง 
1. สงเสริมใหสถานศึกษาแตละแหงมีความ เช่ียวชาญท่ี
สอดคลองกับศักยภาพและความตองการของทองถิ่น   
ภูมิภาค และประเทศชาติ 

1. ศึกษาศักยภาพความชํานาญการและความตองการของ
ประเทศ จัดประเภทสถานศึกษาตามศักยภาพความชํานาญ
การในปจจุบัน สงเสริมความชํานาญน้ัน    สรางความ
ชํานาญการเพิ่มเติมตามความจําเปนของทองถ่ินและ
ประเทศ 

2.  มีการกระจายของสถานศึกษาประเภทตางๆ ให
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายโอกาส
การศึกษาไปท่ัวประเทศ 

2. ในแตละพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร สังคมและเศรษฐกิจ จัดให
มีสถานศึกษาหลายประเภท ใหครอบคลุมความตองการแต
ละภูมิภาคของประเทศและสอดคลองกับภาพรวมของ
ประเทศ 

3. สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันดวยการสรางเครือขาย
ของสถานศึกษา   โดยที่แตละแหงยังคงมีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล   วิชาการและการคลัง แตก็มีกลไกการ
บริหารจัดการทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

3. จัดโครงสรางของสถานศึกษา ในแตละภูมิภาคของ
ประเทศ และทั้งประเทศเปนเครือขายที่มีกลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรรวมกัน โดยแตละเครือขาย สามารถจัด
การศึกษาถึงระดับบัณฑิตศึกษารวมกันมีการถายโอน
แลกเปล่ียนนิสิตและคณาจารยระหวางกันไดอยางคลองตัว
โดยที่แตละสถานศึกษายังมีอิสระในการบริหารงาน การ
ลงทุนควรคํานึงถึงความเปนธรรมในสังคมและกระจาย
ความเจริญสูภูมิภาคตางๆ อยางสมดุล 

4. ใหความสําคัญแกสายวิชาชีพ วิชาการ และอาชีวศึกษา 
เพ่ือเอื้อตอการสรางความเช่ียวชาญและการสรางความรูใน
แตละสาย 
 
 

4. จัดใหแตละสายมีบุคลากรที่มีจรรยาบรรณและคุณภาพ
มาตรฐานทางวิชาการวิชาชีพของตน มีการวิจัยระดับสูงใน
แตละสายโดยสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ในแตละสายจนถึงระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา และมีการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.  สงเสริมการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงกับโลกของงาน
และชีวิตจริง 

5. จัดหลักสูตรและการบริหารจัดการใหมีการเรียนการ
สอน การฝกงาน การวิจัยและ/หรือกิจกรรมที่รวมมือกับ
ภาคธุรกิจเอกชนภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานของภาค
ราชการ รวมทั้งองคกรพัฒนาของเอกชน (NGO) และเช่ือมโยง
กับสังคมและชุมชน 

6.สงเสริมการศึกษาตอเน่ือง หรือการศึกษา  ตลอดชีวิต 
แกผูทํางานและผูสูงอายุ 

6. จัดหลักสูตรและการบริหารจัดการที่ใหโอกาสแกผูที่
ทํางาน หรือผูสูงอายุเขาศึกษารายวิชาในหลักสูตรปกติหรือ
หลักสูตรพิเศษ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
รวมทั้งการเทียบโอนการศึกษาในระบบตางๆ  
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
หลักการ แนวทาง 

7. สรางความเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรอุดมศึกษากับ
หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน และระหวางหลักสูตรอุดมศึกษา
ดวยกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 

7. จัดใหมีการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกัน
ระหวางการศึกษาระดับตางๆ การเทียบโอนรายวิชา และ
การเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือใหทุกหลักสูตรและทุกระบบ
การศึกษาสามารถเทียบโอนและตอยอดกันได 

8. สงเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแกมวลชน 8. นําระบบเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเช่ือมโยงทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ จัดการศึกษาแบบVirtual education โดยมีการ
ใช Broadcasting และ On-line technology รวมทั้ง
สื่อการศึกษาตาง  ๆ 

9. สงเสริมใหผูที่อยูในพ้ืนที่ภูมิศาสตรของแตละเครือขาย
เขาเรียนในสถานสึกษาในเครื่อขายน้ัน แตจะตองกําหนด
สัดสวนที่เหมาะสมสําหรับผูเขาเรียนนอกเครือขายเพ่ือความ
หลากหลายของผูเรียน 

9. จัดสรรที่นักเรียนแกผูเขาเรียนในแตละเครือขาย ทั้งผูที่
อาศัยอยูในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ของเครือขาย 

10. สงเสริมการใชประโยชนของอุตสาหกรรม   การศึกษา 
เพ่ือประโยชนของการพัฒนาการศึกษา และวัฒนธรรมของ
ประเทศ 

10. สงเสริมการพัฒนาและวิจัย สรางเครือขาย   ความ
รวมมือกับ  อุตสาหกรรมการศึกษาสรางความพรอมใน
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
ท่ีมา  : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543 : 7 – 10 

 

 4.2  การจัดองคการของสถาบันราชภัฏในอนาคต    
 

   ภายหลังท่ีมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  รวมท้ังกระแส
โลกาภิวัตน ทําใหประเทศไทยจําเปนตองมีการปฏิรูปการศึกษา อธิการบดีสถาบันราชภัฏจึงไดจัดใหมี
การประชุมอธิการบดีสถาบันราชภัฏ  เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาสถาบันราชภัฏ  โดยมีขอเสนอ    ดังน้ี 

1. สถาบันราชภัฏแตละแหงควรเปนนิติบุคคล  ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ี 
เปนสวนราชการ และพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. ใชนามพระราชทาน   “ราชภฏั”   เปนช่ือ   “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”   เพื่อยึดม่ันใน 
จิตวิญญาณและปณิธานของความเปนราชภัฏ 

3. เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  ในระดับปริญญาท่ีมี 
หลากหลายวิชาชีพ 
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การจัดองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเนนการจดัองคการใหมีระดับข้ันของการ 
บังคับบัญชานอยท่ีสุด  โดยมุงไปใหความสนใจท่ีกระบวนการ  คือจากการทํางานตามสายงาน
เปล่ียนเปนการทํางานรวมกันเปนทีม  โดยอาศัยงานท่ีสามารถดําเนินการไดเอง  ภายใตกรอบ    พันธ
กิจ  วิสัยทัศน  และคานิยมท่ีกําหนด    ซ่ึงโครงสรางของสถาบันราชภัฏในอนาคต  แสดงภาพท่ี  2 
 

ภาพท่ี  2   
โครงสรางของสถาบันราชภัฏในอนาคต  จากแนวคิดของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

สภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ                    คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

  อธิการบดี                  สํานักนโยบายและแผน 
    สํานักมาตรฐานและประกัน     
      คุณภาพการศึกษา                            

                                       รองอธิการบดี                      สํานักตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542 : 16 

หนวยงานบริหารและ

จัดการดานวิชาการ 

  -    คณะครุศาสตร 

-    คณะมนุษยศาสตร

และ 

       คณะ

สังคมศาสตร 

-    คณะวิทยาการ

จัดการ 

หนวยงานสนบัสนุน

วิชาการ 

-    สํานักงานอธิการบดี 

-    สํานักกิจการ

นักศึกษา 

-    สํานักสงเสริม

วิชาการ 

-    สํานักทะเบียน 

-    สํานักวเิทศสัมพันธ 

-    สํานกัวิจัยและ

พัฒนา 

หนวยงานบริการวิชาการ

และจัดหารายได 

-   ศูนยสวัสดิการและการ

สหกรณ 

-   สํานกัโพล 

-   ศูนยบริการอาหารและ

เคร่ือง  

      ด่ืมในมหาวทิยาลัย 

-   ศูนยฝกประสบการณ

วิชาชพี  

      อาหารและขนมอบ 
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5. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

  

 การปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยครู ภายใตเง่ือนไขขอจํากัดทางดานงบประมาณและบุคลากร 
แมวาวิทยาลัยครูจะไดปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวแลวก็ตาม แตโครงสรางและ
เทคโนโลยีการบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของและของวิทยาลัยครู ยังไมเอ้ือใหวิทยาลัยครูและสห
วิทยาลัยปฏิบัติภาคกิจของความเปนสถาบันอุดมศึกษาไดหลายประการ (กรมการฝกหัดครู. 2531 : 15)  
เปนตนวา 
    1. วิทยาลัยครูและสหวิทยาลัยไมมีอิสระในการดําเนินงาน   ในฐานะท่ีเปนสถาบันอุดม 
ศึกษา 
    2. บุคลากรของวิทยาลัยครูและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ    ไมตระหนักในความเปนสถาบัน 
อุดมศึกษาของวิทยาลัย และไมใหการสนับสนุนการดําเนินงานวิทยาลัยครูเทาท่ีควร 

       3.  ขาดทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวกในการพัฒนาวิทยาลัยครูสหวิทยาลัยและ 
กรมการฝกหัดครู เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีไดโดยสมบูรณ 

       4.  การกระจายอํานาจบริหารบุคคล ทรัพยากร และการจัดการศึกษาของกรมการฝกหัดครู 
ยังอยูในขอบเขตจํากัด ทําใหสหวิทยาลัยครูขาดความเช่ือม่ันในการพัฒนาตนเองไปสูความเปน
สถาบันโดยสมบูรณ 
    5. ระเบียบและคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู      
และกรมการฝกหัดครูหลายประการ ไมเอ้ือใหวิทยาลัยครูปฏิบัติภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษาได
สมบูรณ 
    6. ขวัญและสวัสดิการของบุคลากรของวิทยาลัยครูและกรมการฝกหัดครูไมดีเทาท่ีควร
เม่ือเปรียบเทียบกับขวัญและสวัสดิการของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 ภัทราวดี  ผุดเหล็ก (2533 : บทคัดยอ)  ศึกษาการปรับปรุงโครงสรางองคการ : กรณีศึกษา
สํานักงานอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  จํานวน 50 คน เคร่ืองมือที่ใช  ในการ
รวบรวมคือ แบบสัมภาษณ , การสังเกต และคนควาจากเอกสาร นําขอมูลมาวิเคราะหโดยการบรรยาย  
พบวา การจัดโครงสรางองคการ และการแบงงานของสํานักงานอธิการบดี       เร่ืองการแบงสวน
ราชการในปจจุบัน ในสํานักงานเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ฉ.2) พ.ศ. 2531  ประกาศ         ณ 
วันท่ี 17 ต.ค. 2531   ไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสํานักงานอธิการบดี         ชวง
บังคับบัญชามีขนาดกวาง มีความเปนทางการสูง การปฏิบัติงานตองอาศัยกฎระเบียบ ขอบังคับ 
และหลักเกณฑตางๆ เปนหลัก ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ และการขาดเอกภาพใน
การบังคับบัญชา ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงโครงสรางองคการของสํานักงานอธิการบดี โดยแยก    
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 จากการผลิตครูเชิงปริมาณมากมาย สงผลกระทบในเชิงคุณภาพของผลผลิตโดยเฉพาะ
สถาบันฝกหัดครู ซ่ึงไดแก วิทยาลัยครู 41 แหง เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงไดแตงตั้ง 
คณะอนุกรรมการประสานงานการฝกหัดครู ในคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เพื่อศึกษาปญหาและ
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพคณะกรรมการดังกลาว (สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2535 : 
24 – 30) ไดสรุปปญหาของการ ฝกหัดครูท่ีสําคัญไวดังนี้ 
    1. ปญหาอาจารยในสถาบันฝกหัดครู  ไดแก ปญหาดานอุดมการณ   ศรัทธา  และ  เจต
คติมีตอวิชาชีพครู รวมทั้งความรูความสามารถในดานวิชาการ การสอน และกระทําหนาท่ีอ่ืนๆ ตาม  
บทบาทภารกิจของอาจารยสถาบันอุดมศึกษา 
    2.  ปญหาการประสานงานของหนวยผลิตครูจะผลิตตามความตองการมากกวา   ความ
พรอมของสถาบัน 
    3.  ปญหากระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร   โดยเฉพาะปญหาความแตกตางใน
ดานการกําหนดคุณวุฒิของอาจารยและความหลากหลายของหลักสูตร สวนกระบวนการเรียนการ
สอนเนนทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติ และความไมเขาใจตรงกันในการดําเนินการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของผูท่ีเกี่ยวของ 
    4.  ปญหาคุณภาพของผูจบการศึกษาขาดการประเมินผล  ผูสําเร็จการศึกษาอยางเปนระบบ
ผูเขาศึกษาระดับสติปญญาระดับปานกลาง บางสวนไมไดศรัทธาและมีอุดมการณตอวิชาชีพครู 
    5.  ปญหาสถานภาพครูและของวิชาชีพครู สถานภาพของวิชาชีพครูต่ําลง เม่ือ
เปรียบเทียบกับวิชาชีพช้ันสูงอ่ืน ๆ 
 จากปญหาซ่ึงเกิดข้ึนกับสถาบันฝกหัดครูดังกลาว ไดเกิดผลกระทบตอการบริหารและการ   
จัดการของกรมการฝกหัดครูและวิทยาลัยครูอยางหลีกเล่ียงไมได และเปนสาเหตุสําคัญ ทําใหตองมี
การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูถึง 2 คร้ัง คือ ในป พ.ศ. 2518 และในป พ.ศ. 2527 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ได
กําหนดภารกิจท่ีสําคัญ ประการหนึ่งคือใหวิทยาลัยครูเปดสอนถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการ
ตางๆ ตามความตองการของทองถ่ิน ภารกิจดังกลาวทําใหวิทยาลัยครู 41 แหง ดําเนินการพัฒนา   
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย ตามความพรอมของวิทยาลัยครู (กรมการฝกหัดครู, 
2535 :1) 
 สุจิตรา  พัฒนะภูมิ (2536 : บทคัดยอ) ศึกษา การปรับปรุงโครงสรางองคการ :  ศึกษากรณี
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมา วิวัฒนาการของการจัด
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 พินิจ  ม่ันสัมฤทธ์ิ (2538 : บทคัดยอ) ศึกษาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐใน
ประเทศไทย : อดีต ปจจุบัน อนาคต พบวา สภาพปจจุบันมหาวิทยาลัยไมสามารถดึงดูดใจคนท่ีมี
ความรู  ความสามารถใหอยูในมหาวิทยาลัยได  ระบบบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ     ไมสามารถ
กอใหเกิด  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูง ทําใหไมอาจสรางวินัยทางวิชาการใหบุคคลรูจัก
ภาระหนาท่ีของคน รวมท้ังโครงสรางเงินเดือนไมเหมาะสม โดยส่ิงท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัยของรัฐดี
ข้ึนในอนาคต คือ ความคลองตัว และการหลุดพนจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย
ควรมีภาระหนาท่ีมุงไปในดานการสงเสริมมากกวา การกํากับหรือควบคุม การตัดสินใจในดานการ
บริหารเกี่ยวกับ การเงิน การบริหารงานบุคคล และการบริหารวิชาการ   ควรส้ินสุดท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตละแหง 
 พูนสุข  หิวตานนท (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดองคการของวิทยาลัย
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research)  ใชวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลทุกแหง การ
สอบถามหัวหนาภาควิชาทุกภาควิชาของวิทยาลัยพยาบาลดวยแบบสอบถาม      การวิเคราะห  ขอมูล
ใหสถิติบรรยายเพื่อนําผลมาเปนขอมูล ในการสรางรูปแบบการจัดองคการของวิทยาลัยพยาบาล และ
ทดสอบรูปแบบการจัดองคการโดยการสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ 
 ผลการวิจัยพบวารูปแบบท่ีมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ในขณะท่ี  
ขาดแคลนอัตรากําลัง และแกปญหาความซํ้าซอนของงานการสอน การใหสงเสริมชวยเหลือเกื้อกูลกัน
มากข้ึน เปนรูปแบบการจัดองคการในลักษณะองคการแบบราชการเชิงวิชาชีพ ผสมผสานกับการจัด
แบบทีม มีการแบงงานตามหนาท่ีผสมผสานกับกระบวนการปฏิบัติการ จัดกลุมงานเปนกลุม     
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 เฉลิมชัย  ศุขไพบูลย (2541 : บทคัดยอ)  ศึกษาความพึงพอใจตอสภาพการบริหารงาน
ภายในสถาบันราชภัฏ ตามแนวทางการบริหารคุณภาพขององคกร โดยศึกษาถึง สถาบันราชภัฏตาม  
แนวทางการบริหารคุณภาพท้ังองคการหรือท่ีรูจักกันในนามของทีคิวเอ็มใน  7  ดานคือ  
    1.   ภาวะผูนําของผูบริหาร  

2. ขอมูลขาวสารและการวิเคราะห 
3. กลยุทธในการวางแผน 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการ  
5. การจัดการตามกระบวนการ  
6. คุณภาพและผลการดําเนินงาน 
7. การใหความสําคัญและความพึงพอใจแกลูกคา  

 โดยเลือกตัวอยางจาก  8  กลุมรวม 8 สถาบันราชภัฏ จําแนกผูตอบออกเปน  4  กลุมคือ        
ผูบริหารขาราชการครู ขาราชการพลเรือน และนักศึกษาชั้นปท่ีส่ี รวมท้ังส้ิน จํานวน 976 คน โดยนํา
แบบสอบถามท่ีประยุกตจากขอบขายทางทฤษฎีของสถาบันมัลคอลม บัลดริจ เนช่ันแนล ควอลิตี้    
ไครทีเรีย เฟรมเวิรค ไดนามิค รีเลช่ันชิป ท้ัง  7  ดานดังกลาวขางตนเปนเคร่ืองมือ เก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2540 และวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) ความถ่ี 
(frequencies) คาทดสอบความมีอิสระไค - สแควร (Chi-square’s test)    ผลการวิจัยพบวาสภาพการ
บริหารงานภายในสถาบันราชภัฏตามแนวทางการบริหารคุณภาพแบบทีคิวเอ็ม ทุกกลุมตองการใหมี
การปรับปรุงในทุกๆ ดาน        แตก็มีความเห็นแตกตางกันในเร่ืองสถานภาพ การปฏิบัติงานใน 
ลักษณะรวมและระหวางผูบริหารกับขาราชการครู ผูบริหารกับนักศึกษาปท่ีส่ี ขาราชการพลเรือนกับ
นักศึกษาปท่ีส่ี โดยท่ีผูบริหารและขาราชการพลเรือนมีความพึงพอใจตอสภาพการ  ดังกลาวมากกวา 
 พิศณุ    พูนเพชรพันธ   (2543 : บทคัดยอ)  ศึกษาการปรับโครงสรางของสถาบันราชภัฏ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีการนิติบุคคลของสถาบัน ราชภัฏ
สวนสุนันทา พบวาโครงสรางการบริหารงานของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ขาดความอิสระ ความคลองตัวมีกฎระเบียบมาก ทําใหมีปญหาในการ
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 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2543 : บทคัดยอและบทสรุป) ศึกษา   
แนวทางการปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการอุดมศึกษา : รูปแบการจัดกลุมอุดมศึกษาท่ี      
สอดคลองกับศักยภาพปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจสถานการณปจจุบัน ศึกษาศักยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปนแนวทางเลือกของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยไดทําการ
ประมวลและวิเคราะหสังเคราะหเอกสารท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ  พบวารูปแบบโครงสราง
และการบริหารจัดการอุดมศึกษาในปจจุบันตามมาตรฐานสากลข้ึนอยูกับวัฒนธรรมองคการ สรุปเปน
รูปแบบหลักได 9 ประเภท  (1) รูปแบบทางการ (2) รูปแบบอุดมศึกษา(3) รูปแบบการเมือง (4) 
รูปแบบอัตนัย (5) รูปแบบคลุมเครือ (6) รูปแบบวัฒนธรรม (7) รูปแบบราชการ (8) รูปแบบบริษัท (9) 
รูปแบบหนวยลงทุนในประเทศไทยนั้น พบวา รูปแบบอนาคตปรากฏขอเลือก 3 แบบ ไดแก     
องคการมหาชน กรอบการปฏิรูประบบราชการ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การปฏิรูปควร
เปนการกระทําท่ีคิดวา ถูกตองมากกวาการลดขนาดและการปรับท่ีเนนการเปนศูนยกลาง โดยรักษา
โปรแกรมหลักท่ีมีความ  โปรงใสและตรวจสอบได (Accountability) ท้ังนี้ ใหเปนการลดคาใชจายตรง 
รักษาการบริหารแบบ องคการคู และเปนขอมูลในการตัดสินใจ สถาบันอุดมศึกษามีธรรมชาติท่ี     
จําเปนตองใชบุคลากรจํานวนมาก ท่ีมีความชํานาญการพิเศษ การเสริมพลังผูปฏิบัติงาน ถือวาเปน
กุญแจสําคัญสูความสําเร็จในการปฏิรูปการปรับเปล่ียนโครงสรางและการบริหารจัดการ โดยมี
ขอสังเกต ถาหากวาการปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารนั้น จะต้ังอยูบนรากฐานของโครงสรางเดิม
และแบบแผนเดิมของการผลิตผลงาน  ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณในสถาบันอุดมศึกษาประเภท
ตาง ๆ จะมีการใสใจเกี่ยวกับเร่ืองของคุณภาพ ซ่ึงสัมพันธโดยตรงกับการปรับลดคาใชจายและการ
จัดสรรทรัพยากรตาง ๆ สถาบันอุดมศึกษานั้นคงจะไมสามารถตอบสนองตอภารกิจของสังคมได ถา
ไมปรับเปล่ียนโครงสรางและรูปแบบการบริหารจัดการใหทันกับการเปล่ียนแปลงของบริษัท และมุง
อนาคต  ดังน้ันจึงควรเสนอใหปรับเปล่ียนโครงสรางในอดีต เพื่อรองรับภารกิจและสถานการณใหม ๆ 
องคประกอบใหม ๆ ของโลกอนาคต ถาสถาบันอุดมศึกษาไทย ขาดความสามารถในการปรับเปล่ียน 
การคิดพิจารณาใหม หรือเปล่ียนแปลงอยางเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของ   
ตนเอง ในเร่ืองของโครงสรางรูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการใหม ตลอดจนการปรับปรุง
ความสัมพันธกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ก็คงจะไดรับการสนับสนุนจากสาธารณะ  และประสบแต

DPU



 73  

 

 
 
 
 

DPU



  

บทที่ 3 
 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจยัเร่ือง  การศึกษาสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรตาม
การ รับรูของบุคลากร เพื่อศึกษาสภาพการจัดองคการ ในดานการจําแนกงาน  การจัดแผนกงาน  อํานาจ  
หนาท่ี  และการจัดสายการบังคับบัญชา  ตามการรับรูของบุคลากร ในสถาบันราชภัฏในกลุม           
รัตนโกสินทร ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจยั    แบงออกเปน  
    1. การศึกษาวิจัยจากเอกสาร  (Documentary research) ผูวิจัยดําเนินการศึกษา    คนควา
และรวบรวมขอมูลความรูตางๆ จากเอกสาร หนังสือทางวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ องคความรู และหลักทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการจัดองคการ และ
ระบบงานขององคการ  เพื่อกําหนดกรอบในการศึกษา 
    2. การศึกษาสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรในปจจุบัน โดย
การสํารวจ ( Survey Research) การรับรูของบุคลากร ในดานการจําแนกงาน  การจัดแผนกงาน      
อํานาจหนาท่ี  และการจดัสายการบังคับบัญชา 
  

 โดยจากการศึกษาเอกสารดังกลาว สามารถนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ ดังนี้ 
    1. ลักษณะ บุคลากรของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร จําแนกตามลักษณะสวน
บุคคล ประกอบดวย  บุคลากร ท่ีมีตําแหนงผูบริหาร  อาจารยผูสอน  และขาราชการสายสนับสนุนการ
สอน 
    2. สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ตามการรับรูของบุคลากร  
ประกอบดวย การจําแนกงาน  การจัดแผนกงาน  อํานาจหนาท่ี  การจัดสายการบังคับบัญชา 
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ดังนั้น  จึงสามารถสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังภาพท่ี  3   
 

ภาพท่ี 3 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร 
 

1. ผูบริหาร 
2. อาจารยผูสอน 

3. ขาราชการสายสนับสนุนการสอน 

4. 

สภาพการจัดองคการ 
 

1. 
2. 
3. 

การจําแนกงาน 

การจัดแผนกงาน  

อํานาจหนาที่ 

การจัดสายการบังคับบัญชา  

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร   ในการศึกษาคร้ังนี้   ประกอบดวยบุคลากรของสถาบันราชภัฏกลุม                
รัตนโกสินทร ท้ัง   6  แหง   คือ  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม    สถาบันราชภัฏพระนคร   สถาบัน    ราช
ภัฏสวนสุนันทา    สถาบันราชภัฏสวนดุสิต     สถาบันราชภัฏธนบุรี    และสถาบันราชภัฏ      บาน
สมเด็จเจาพระยา    รวมจํานวนประชากรทั้งหมด   1,541  คน ซ่ึงจําแนกไดตามประเภทดังน้ี 
    1 .   กลุมผูบริหารของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร  ประกอบดวย อธิการบด ี  
จํานวน 6  คน  รองอธิการบดี  จํานวน     44  คน  คณบดี   จํานวน 33  คน   รองคณบดี    จํานวน 126  
คน      ผูอํานวยการศูนย/สํานัก   จํานวน  75  คน  หัวหนาโปรแกรมวิชา จํานวน  206  คน  รวม 
ผูบริหารทั้งส้ิน จาํนวน  4 9 0  คน 

       2.  อาจารยผูสอนของสถาบันราชภัฏ กลุมรัตนโกสินทร  ท้ัง 6 แหง จํานวน  978 คน  
    3.  ขาราชการสายสนับสนุนการสอนของสถาบันราชภัฏ กลุมรัตนโกสินทร  ท้ัง 6 แหง  
จํานวน  73  คน 
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 กลุมตัวอยาง  ในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย  บุคลากรของสถาบันราชภัฏกลุม              
รัตนโกสินทร ท้ัง 6 แหง จํานวน  316  คน โดยทําการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 
    1. กลุมตัวอยางจากกลุมผูบริหาร  ของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรท้ัง 6 แหง โดย
วิธีการสุมแบบแบงช้ัน     ( Stratified Random Sampling ) จากทุกสถาบันราชภัฏ โดยการกําหนด    
ตัวอยาง  จากตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง   สําหรับศึกษาคาเฉล่ียของประชากรท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 95 %    ของ ศิริชัย กาญจนวาสี  ( 2537 : 106 )     ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  101  คน  
    2. กลุมตัวอยางจากกลุมอาจารย  ของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรท้ัง 6 แหง โดยใช
วิธี การสุมแบบแบงช้ัน     ( Stratified Random Sampling ) จากทุกคณะ/โปรแกรมวิชา ของท้ัง 6 
สถาบัน โดยการกําหนดตัวอยาง จากตารางการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง สําหรับศึกษา        
คาเฉล่ียของ  ประชากรที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 %  ของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2537 : 106 ) ได     กลุม
ตัวอยางจํานวน  200  คน 
    3.  กลุมตัวอยางขาราชการสายสนับสนุนการสอน ของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร    
ท้ัง  6 แหง โดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน   ( Stratified Random Sampling ) จากทุกสํานัก/ศูนย โดย
การกําหนดตัวอยาง จากตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง สําหรับศึกษาคาเฉลี่ยของประชากร  ท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน 95 %  ของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2537 : 106 ) ไดกลุมตัวอยางจํานวน  15  คน 
 สําหรับการจําแนกกลุมตัวอยางตามตําแหนงของประชากร มีรายละเอียดดังปรากฏใน     
ตาราง  
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ตารางท่ี 2  จํานวนกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง ของผูบริหารจําแนกตามสถาบัน 
 
 

สถาบัน 
รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ

ศูนย/สํานัก 
หัวหนา

โปรแกรมวิชา 
รวม 

สรภ. จันทรเกษม 
- ประชากร 
- กลุมตัวอยาง 

 
8 
2 

 
6 
1 

 
21 
4 

 
13 
2 

 
37 
8 

 
85 
17 

สรภ.พระนคร 
- ประชากร 
- กลุมตัวอยาง 

 
8 
2 

 
5 
1 

 
19 
4 

 
11 
2 

 
38 
7 

 
81 
16 

สรภ.สวนสุนันทา 
- ประชากร 
- กลุมตัวอยาง 

 
9 
2 

 
7 
1 

 
30 
6 

 
15 
3 

 
32 
7 

 
93 
16 

สรภ. สวนดุสิต 
- ประชากร 
- กลุมตัวอยาง 

 
6 
1 

 
6 
1 

 
20 
4 

 
14 
3 

 
36 
8 

 
82 
17 

สรภ.ธนบุร ี
- ประชากร 
- กลุมตัวอยาง 

 
7 
1 

 
4 
1 

 
20 
4 

 
9 
2 

 
29 
6 

 
69 
14 

สรภ.บานสมเด็จ 
- ประชากร 
- กลุมตัวอยาง 

 
6 
1 

 
5 
1 

 
16 
4 

 
13 
3 

 
34 
7 

 
74 
16 

รวม 
- ประชากร 
- กลุมตัวอยาง 

 
44 
9 

 
33 
6 

 
126 
26 

 
75 
15 

 
206 
43 

 
484 
99 

 
หมายเหตุ : อธิการบดี จํานวน  6 คน  สุมตัวอยาง มา  2 คน 
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ตารางท่ี 3  จํานวนกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง ของอาจารยจําแนกตามสถาบันและคณะ 
 

 
สถาบัน 

 
ครุศาสตร 

วิทยาศาสต
รและ

เทคโนโลยี 

วิทยากา
รจัดการ 

มนุษยศาสตร
และ

สังคมศาสตร 

เกษตรและ
อุตสาหกรร

ม 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรร

ม 

 
รวม 

สรภ. จันทรเกษม 
- ประชากร 
 - กลุมตัวอยาง 

 
38 
8 

 
51 
10 

 
26 
5 

 
50 
11 

 
9 
2 

 
- 
- 

 
174 
36 

สรภ.พระนคร 
- ประชากร 
- กลุมตัวอยาง 

 
34 
7 

 
54 
11 

 
34 
7 

 
64 
14 

 
- 
- 

 
20 
4 

 
206 
43 

สรภ.สวนสุนันทา 
- ประชากร 
- กลุมตัวอยาง 

 
36 
7 

 
50 
10 

 
29 
6 

 
56 
12 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
171 
35 

สรภ. สวนดุสิต 
- ประชากร 
- กลุมตัวอยาง 

 
55 
11 

 
53 
10 

 
36 
7 

 
50 
10 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
194 
38 

สรภ.ธนบุร ี
- ประชากร 
- กลุมตัวอยาง 

 
17 
3 

 
28 
6 

 
15 
3 

 
32 
6 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
92 
18 

สรภ.บานสมเด็จ 
- ประชากร 
- กลุมตัวอยาง 

 
25 
5 

 
39 
8 

 
30 
7 

 
47 
9 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
141 
30 

รวม 
- ประชากร 
- กลุมตัวอยาง 

 
205 
42 

 
275 
55 

 
170 
35 

 
299 
62 

 
9 
2 

 
20 
4 

 
978 
200 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4  จํานวนกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง ของอาจารยและผูขาราชการสายสนับสนุนการ 
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     สอนจําแนกตามสถาบัน 
 

 
สถาบัน 

อาจารย ขาราชการสายสนับสนุนการสอน 
กลุมประชากร กลุมตัวอยาง กลุมประชากร กลุมตัวอยาง 

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 174 36 12 2 
สถาบันราชภัฏพระนคร 206 43 12 2 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 171 35 13 3 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 194 38 12 2 
สถาบันราชภัฏธนบุรี 92 18 13 3 
ส ถ า บั น ร า ช ภั ฏ บ า น ส ม เ ด็ จ
เจาพระยา 

141 
 

30 12 3 

รวม 978 200 73 15 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักนโยบายและพัฒนาสถาบันราชภัฏ , 2545 : 2 – 30  
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ตัวแปรท่ีศึกษา 
 

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย 
    1. ตัวแปรตน  

1.1 ปจจัยสวนบุคคล  ประกอบดวย   เพศ    อายุ    คุณวุฒิการศึกษา    อายกุารรับ  
ราชการ ตําแหนง   ระยะเวลาการดํารงตําแหนงทางการบริหาร   ระยะเวลาปฏิบัติงานสอนของอาจารย
ผูสอน  ระยะเวลาปฏิบัติงานของขาราชการสายสนับสนุนการสอน 

1.2  ตําแหนง ประกอบดวย   
1.2.1 ผูบริหาร  ประกอบดวย อธิการบดี  รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี    

ผูอํานวยการศูนย / สํานัก  หัวหนาโปรแกรมวิชา  
               1.2.2  อาจารยผูสอน ประกอบดวย ขาราชการครูท่ีทําหนาท่ีสอนโดยไมดํารง 
ตําแหนงทางการบริหาร 
               1.2.3     ขาราชการสายสนับสนุนการสอน  ประกอบดวย  ขาราชการพลเรือนที่
ปฏิบัติงาน ตามศูนย/สํานัก ของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรท้ัง 6 แหง 
 2.  ตัวแปรตาม   ประกอบดวย  การรับรูของผูบริหารและอาจารยของสถาบันราชภัฏกลุม 
รัตนโกสินทร  ในดานการจัดองคการ   4  ดาน ประกอบดวย  
       2.1   การจําแนกงาน 

2.2 การจัดแผนกงาน 
2.3 อํานาจหนาท่ี 
2.4 การจัดสายการบังคับบัญชา4  

 
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง     ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย   เพื่อขอ 
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดสงแบบสอบถามไปยังสถาบันราชภัฏ   กลุม                
รัตนโกสินทร ดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปยังกลุม     
ตัวอยางท่ีตองการศึกษา  ดังท่ีไดกลาวมาแลว และเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามกลับคืนมาโดย
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลา 5 วัน  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน   316  ชุด  
และตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม    สามารถนํามาใชในการวิเคราะหได  จํานวน     309  
ชุด  คิดเปนรอยละ  97.78 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชการรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาใชสําหรับการศึกษาวิเคราะหคร้ังนี้ ผูวิจัย      ได
สรางข้ึนโดยอาศัยหลักทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดองคการเปนหลักและปรับปรุงจาก ขอ
คําถามของพูนสุข หิวตานนท (2540 : 229 – 315) ในการจัดทําแบบสอบถามแบงออกเปน  2  สวน      ดังนี้ 
 สวนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล    เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวน
บุคคล ประกอบดวยขอคําถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง  จํานวน 7 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ คุณวุฒิ
การศึกษา  อายุการรับราชการ  ตําแหนง     ระยะเวลาการดํารงตําแหนงทางการบริหาร   ระยะเวลา
ปฏิบัติงานสอนของอาจารยผูสอน ระยะเวลาปฏิบัติงานของขาราชการสายสนับสนุนการสอน 

    ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ    โดยใหทําเคร่ืองหมาย     ลงใน             
หรือกรอกขอความตามความเปนจริงลงในชองวาง 
 สวนท่ี 2  สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรในปจจุบันตาม    การ 
รับรูของบุคลากร  โดยแบงออกเปน 4  ดาน คือ  การจําแนกงาน  การจัดแผนกงาน  อํานาจ หนาท่ี     
และการจัดสายการบังคับบัญชา  
 ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา แบบลิเคิรท (Likert Scale) แบงออกเปน 
5  อันดับ คือ รับรูมากท่ีสุด รับรูมาก รับรูปานกลาง รับรูนอย และรับรูนอยท่ีสุด  จํานวน  33  ขอ 
 
ตารางท่ี  5  เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม 

 

 

ระดับการรับรู ระดับคะแนน 

รับรูมากท่ีสุด    5 
4 
3 

รับรูมาก    
รับรูปานกลาง   
รับรูนอย   2 

รับรูนอยท่ีสุด 1 
 

 การแปลความหมายของคะแนนสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุม                
รัตนโกสินทรในปจจุบันตามการรับรูของบุคลากรไดแบงระดับการรับรูสภาพการจัดองคการ เปน 5 
ระดับ คือ ระดับดีมาก   ระดับดี   ระดับปานกลาง   ระดับนอย     ระดับนอยมาก     ผูวิจัยแบงชวง
ระดับคะแนนโดยใช     คาเฉล่ียจากขอมูลเปนเกณฑในการพิจารณา โดยการหาความกวางของอันตร
ภาคช้ันดังนี้    (รัตนา  ศิริพานิช, 2533 : 19) 

อันตรภาคช้ัน  0.8
5
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 จากหลักเกณฑดังกลาว ผูวิจัยไดกําหนดการแปลความหมายการรับรูสภาพการจัด    
องคการของบุคลากรสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร  ตามระดับคะแนนดังนี้ 

 
คะแนนเฉล่ีย                ระดับการรับรูสภาพการจัดองคการ 
4.21 – 5.00     ระดับดีมาก 
3.41 – 4.20     ระดับดี 
2.61 – 3.40     ระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60     ระดับนอย 
1.00 – 1.80     ระดับนอยมาก 

     

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

 แบบสอบถามท่ีผูศึกษาจัดสรางข้ึน เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ไดจาก
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการแบงสวนราชการของสถาบันราชภัฏในปจจุบัน   โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดองคการ และผูศึกษาไดนําไปปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูทรง    
คุณวุฒิ จํานวน 5  ทาน ( รายละเอียดในภาคผนวก ก ) ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และการใชภาษา จากนั้นนํามาแกไขใหถูกตองเหมาะสมตอไป เม่ือแกไข      เรียบรอยแลว
ไดนําไปทดลองใชเพื่อหาขอบกพรอง  ความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ันในแตละดาน โดยใชคาสัมประ
สิทธแอลฟา (Coefficient Alpha)  โดยการสุมตัวอยางจากผูบริหารและอาจารย      ผูสอนของสถาบัน
ราชภัฏท่ีไมไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยางจํานวน   30  คน  ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  .85  ( 
รายละเอียดในภาคผนวก ข )  
 

การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล 
 

1. การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล  คือ   เพศ   อายุ     คุณวุฒกิารศึกษา     อาย ุ
การรับราชการ  ตําแหนง ระยะเวลาการดาํรงตําแหนงทางการบริหาร   ระยะเวลาปฏิบัติงานสอนของ
อาจารยผูสอน  ระยะเวลาปฏิบัติงานของขาราชการสายสนับสนุนการสอน   สถิติท่ีใชคือ การหา
คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
 2.  ทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS    ทดสอบดวยสถิติที  ( t- test ) ,    
One – way  Analysis of Varince  และทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’ test) 
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บทที่  4 
 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 ผลของการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ
กลุมรัตนโกสินทรตามการรับรูของบุคลากร  ผูวิจัยจะนําเนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน               
2   ตอน  คือ 
    ตอนท่ี 1   การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
    ตอนท่ี 2   การทดสอบสมมติฐาน 
 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
 1. ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 

ตารางท่ี  6  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 
ชาย 
หญิง 

108 
201 

35 
65 

รวม 309 100 
 

 จากตารางท่ี  6  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ พบวากลุม      
ตัวอยาง เปนเพศชาย  รอยละ 35  เปนเพศหญิงรอยละ 65 
 

ตารางท่ี  7  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงอายุ 
 

ชวงอาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 30 ป 

30 – 40 ป 
41 – 50 ป 

51 ปข้ึนไป 

47 
76 
86 

100 

15.2 
24.6 
27.8 
32.4 

รวม 309 100 
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 จากตารางท่ี  7   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงอายุ พบวา กลุม       
ตัวอยางท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป มีมากท่ีสุด รอยละ 32.4   รองลงมาอายุระหวาง  41 – 50 ป  รอยละ 27.8  
นอยท่ีสุด คือ อายุนอยกวา 30 ป  รอยละ 15.2 
 

ตารางท่ี  8  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

41 
244 
24 

13.3 
79.0 
7.8 

รวม 309 100 
 
 จากตารางท่ี  8  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา     
พบวา กลุมตัวอยาง มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มากท่ีสุดรอยละ 79  รองลงมาคือ ระดับ  ปริญญาตรี    
รอยละ 13.3  และนอยท่ีสุดระดับปริญญาเอก รอยละ 7.8 
 

ตารางท่ี  9  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุการรับราชการ 
  

อายุการรับราชการ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 5 ป 
5 – 10  ป 
11 – 15 ป 

16 ป  ข้ึนไป 

79 
39 
32 

159 

25.6 
12.6 
10.4 
51.5 

รวม 309 100 
 
 

 จากตารางท่ี  9 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุการรับราชการ    
พบวากลุมตัวอยางท่ีมีมากท่ีสุด คือ กลุมท่ีมีอายุราชการ  16 ปข้ึนไป รอยละ 51.5  รองลงมา คือ กลุม ท่ีมี
อายุราชการนอยกวา  5 ป  รอยละ  25.6   และนอยท่ีสุด คือ กลุมที่มีอายุราชการ 11 – 15 ป        รอยละ 
10.4 
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ตารางท่ี  10  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี 
 

ตําแหนง จํานวน(คน) รอยละ 
ผูบริหาร 

อาจารยผูสอน 
ขาราชการสายสนับสนุนการสอน 

101 
193 
15 

32.7 
65.5 
4.9 

รวม 309 100 
  

จากตารางท่ี  10  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี    
พบวากลุมตัวอยางเปนอาจารย ผูสอนมากท่ีสุดรอยละ 62.5  รองลงมา ผูบริหาร รอยละ 32.7 และ นอย
ท่ีสุด  คือ ขาราชการสายสนับสนุนการสอน  รอยละ  4.9 
 

ตารางท่ี  11  จํานวนและรอยละของผูบริหารจําแนกตามระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 
 

ระยะเวลา จํานวน(คน) รอยละ 
1 ป 
2 ป 
3 ป 
4 ป 

มากกวา 4 ป 

11 
13 
22 
20 
35 

10.9 
12.9 
21.8 
19.8 
34.7 

รวม 101 100 
 

จากตารางท่ี  11  แสดงจํานวนและรอยละของผูบริหารจําแนกตามระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง 
พบวาระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูบริหารมากท่ีสุด คือ  มากกวา 4 ป รอยละ 34.37 รองลงมา      
3  ป   รอยละ 21.8    และนอยท่ีสุด  1 ป รอยละ 10.9 
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ตารางท่ี  12  จํานวนและรอยละของอาจารยผูสอนท่ีไมมีตําแหนงทางบริหาร จําแนกตามระยะเวลาการ 
        ปฏิบัติงาน 

 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน จํานวน(คน) รอยละ 
1 – 5 ป 
6 – 10 ป 
11 – 15 ป 
16 – 20 ป 

21 ป ข้ึนไป 

92 
31 
16 
24 
30 

47.7 
16.1 
8.3 

12.4 
15.5 

รวม 193 100 
 
 จากตารางท่ี  12  แสดงใหเห็นวาระยะเวลาการปฏิบัติงานของอาจารยผูสอนท่ีไมมีตําแหนง
การบริหาร มากท่ีสุด  1-5 ป รอยละ 47.7  รองลงมา 6 – 10 ป รอยละ 16.1   และ 11 – 15 ป   นอย    ท่ีสุด 
รอยละ 8.3 
 

ตารางท่ี  13  จํานวนและรอยละของขาราชการสายสนับสนุนการสอน  จําแนกตามระยะเวลาการ       
       ปฏิบัติงาน 

 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน จํานวน(คน) รอยละ 
นอยกวา 5 ป 

5 – 10  ป 
11 – 15 ป 

16 ป  ข้ึนไป 

3 
2 
5 
5 

20 
13.3 
33.3 
33.3 

รวม 15 100 
 

จากตารางท่ี 13  แสดงจํานวนและรอยละของขาราชการสายสนับสนุนการสอน จําแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  พบวาขาราชการสายสนับสนุนการสอนมี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11- 15 ป 
และ 16 ปข้ึนไปมากท่ีสุด  รอยละ 33.3   รองลงมาระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5 ป รอยละ 20  และ        5 – 
10 ป นอยท่ีสุด รอยละ 13.3 
 
 
 
 

DPU



 60

ตอนท่ี  2.   การทดสอบสมมติฐาน 
 

คาเฉล่ียและสวนเบีย่งแบบมาตรฐาน ตามการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ 
กลุมรัตนโกสินทรของบุคลากรจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล  

 

ตารางท่ี  14  คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานตามการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ 
       กลุมรัตนโกสินทรของกลุมตัวอยาง 

 

   

คาเฉล่ีย 

( x ) 

 

สวนเบี่ยงเบน 
สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับการรับรู 

1. มีการคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบัน
เปนสวนประกอบ ในการพิจารณาการจัด จําแนกงาน 

3.40 .88 ปานกลาง 

2. มีความสอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน 3.48 .85 ดี 
3. ชวยทําใหการปฏิบัติงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค 3.46 .77 ดี 
4. ชวยทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 3.44 .83 ดี 
5. ไมมีงานซ้ําซอนในการจัดจําแนกงานในแตละหนวยงาน 3.01 .91 ปานกลาง 

รวมดานการจําแนกงาน 3.36 .85 ปานกลาง 
6. มีการใชทรัพยากรทางดานการจัดการ ได   แกทรัพยากร
มนุษย การเงิน ขอมูลขาวสาร และทรัพยากรทางดาน
กายภาพ  (อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ) 

3.39 
 

.86 ปานกลาง 

7. การจัดวางแผนงานมีความสอดคลองกับโครงสรางของ
สถาบัน 

3.39 .87 ปานกลาง 

8. เมื่อมีปญหาเฉพาะดานเกิดขึ้น ไดมีการจัดต้ังกลุมทํางาน
จากแผนกงานตางๆ  เพ่ือแกไขปญหาจนกวาปญหาจะสําเร็จลุลวง 

2.98 .91 ปานกลาง 

9.  มีการปรึกษา หารือรวมกันในการทํางานในแตละ แผนก
งานระหวางผูใตบังคับ บัญชากับผูบังคับบัญชา 

3.21 .88 ปานกลาง 

10. มีการจัดแผนกงานตามลักษณะของกลุมงานอยาง
เหมาะสม 

3.25 .78 ปานกลาง 

11. มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อแกปญหารวมกันระหวาง
หนวยงาน 

3.11 .97 ปานกลาง 

12. ในแตละแผนกงานมีการปฏิบัติหนาที่ ซ้ําซอนกัน 3.02 .99 ปานกลาง 
13.  ในสภาวะปจจุบันควรมีการปรับปรุง/เปลี่ยน แปลงการ

จัดแผนกงานใหม 
3.69 .92 ดี 

รวมดานการจัดแผนกงาน 3.26 .89 ปานกลาง 
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ตารางท่ี  14 (ตอ) 

   

   

คาเฉล่ีย 

( x ) 

 

สวนเบี่ยงเบน 
สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับการรับรู 

14. มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจใหกับผูบริหารระดับ
ตางๆ อยางเหมาะสม 

3.31 .85 
 

ปานกลาง 

15. ผูรับมอบอํานาจเขาใจและปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง/
เหมาะสม 

3.18 .85 ปานกลาง 

16. มีการกําหนดอํานาจหนาที่ใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

3.15 .80 ปานกลาง 

17. มีการปฏิบัติงานเกินขอบเขตของอํานาจที่ไดรับ
มอบหมาย 

2.99 .98 ปานกลาง 

18. มีการกระจายอํานาจใหผูบริหารในทุก ๆ ระดับ 3.11 .90 ปานกลาง 
19. ผูใตบังคับบัญชาสามารถเสนอขอคิดเห็นที่ขัดแยงกับ

ผูบังคับบัญชาได 
2.84 1.02 ปานกลาง 

20. การมอบอํานาจหนาที่ใหผูใตบังคับบัญชาไดสัดสวนกับ
ปริมาณงานและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 

2.92 .86 ปานกลาง 

21. เมื่อสถาบันกระจายอํานาจแลว บุคลากรมีความ 3.28 .83 
สามารถและมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 

22. การกระจายอํานาจในปจจุบันทําใหการปฏิบัติงานในแต
ละหนวยงานคลองตัว 

3.26 .87 ปานกลาง 

23 เมื่อสถาบันกระจายอํานาจแลว ทําใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางรวดเร็ว 

3.28 .88 ปานกลาง 

24. บุคลากรมีอิสระในการทํางานโดยไมจําเปนตอง
ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา ทานคิดวาเปนความ คิดที่ถูกตอง 

2.81 1.01 ปานกลาง 

รวมดานอํานาจหนาท่ี 3.10 .90 ปานกลาง 
25. ชองทางการประสานงานภายในหนวยงานมีความ 2.97 .86 

ชัดเจน 
ปานกลาง 

26. มีการนิเทศงานตอผูใตบังคับบัญชาในแตละระดับอยาง
สม่ําเสมอ 

2.61 .88 ปานกลาง 

27. จํานวนบุคลากรในแตละแผนกงาน มีปริมาณเหมาะสม
กับการบังคับบัญชามากนอยเพียงใด 

2.74 .84 ปานกลาง 

28. มีการส่ังการขามสายการบังคับบัญชามากนอยเพียงใด 2.83 .99 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี  14 (ตอ) 

 

   

   

คาเฉล่ีย 

( x ) 

 

สวนเบี่ยงเบน 
สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับการรับรู 

29. มีความชัดเจนในสายของการบังคับบัญชา ระหวาง
ตําแหนงตางๆ มากนอยเพียงใด 

3.10 .84 ปานกลาง 

30. มีความลาชาในการตัดสินใจและสั่งการ 3.19 .95 ปานกลาง 
31. ชองทางเดินของงานไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 3.23 .90 ปานกลาง 
32. ควรมีการปรับปรุงสายการบังคับบัญชาในแตละแผนก

งาน 
3.58 .94 ดี 

33. ควรเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาไดตัดสินในเรื่องตาง ๆ 3.68 .86 ดี 

รวมดานจัดสายการบังคับบัญชา 3.10 .90 ปานกลาง 

สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ 3.21 .88 
กลุมรัตนโกสินทร 

ปานกลาง 

  

จากตารางท่ี  14  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของสภาพการจดัองคการของ
สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ตามการรับรูของบุคลากร  โดยจําแนกเปนรายดาน พบวา 
    1. ดานการจาํแนกงาน พบวากลุมตัวอยางมีการรับรู เร่ือง  มีความสอดคลองกับพันธกิจของ
สถาบัน มากท่ีสุด ( x =   3.48)  รองลงมา มีการรับรูเร่ือง ชวยทําใหการปฏิบัติงานของสถาบันบรรลุ
วัตถุประสงค ( x =   3.46)  และมีการรับรูเร่ือง ไมมีงานซํ้าซอนในการจดัจําแนกงานในแตละหนวยงาน 
นอยท่ีสุด ( x = 3.01)   
    2. ดานการจัดแผนกงาน พบวา กลุมตัวอยาง มีการรับรูเร่ือง ในสภาวะปจจุบันควรมีการ    
ปรับปรุง/เปล่ียนแปลงการจดัแผนกงานใหม มากท่ีสุด  ( x =   3.69)  รองลงมา มีการรับรูเร่ือง มีการใช
ทรัพยากรทางดานการจดัการไดแก ทรัพยากรมนษุย การเงิน ขอมูล ขาวสาร และ ทรัพยากรทางดาน
กายภาพ (อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ)   ( =  3.39)   และนอยท่ีสุด เม่ือมีปญหาเฉพาะดาน    เกดิข้ึน
ไดมีการจดัต้ังกลุมทํางานจากแผนกงานตางๆ เพื่อแกไขปญหาจนกวาปญหาจะสําเร็จลุลวง  ( x =  2.98)   

x

    3. ดานอํานาจหนาท่ี พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูเร่ืองมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจ
ใหกับ      ผูบริหารระดับตาง ๆ อยางเหมาะสม ( x =  3.31)  รองลงมาการรับรูเร่ือง  เม่ือสถาบันกระจาย
อํานาจแลว บุคลากรมีความสามารถและมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน  และเม่ือสถาบันกระจายอํานาจ
แลวทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็ว  ( x =   3.28)  และนอยท่ีสุดการรับรูเร่ืองบุคลากรมีอิสระ

ในการทํางานโดยไมจําเปนตองปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา    ( =  2.81)       x
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4.  ดานการจัดสายการบังคับบัญชา พบวา กลุมตัวอยาง มีการรับรูเร่ืองควรเปดโอกาสให       
ผูใตบังคับบัญชาไดตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ มากท่ีสุด ( x =  3.68)  รองลงมา การรับรูเร่ืองควรมีการ     
ปรับปรุง     สายการบังคับบัญชาในแตละแผนกงาน ( =   3.58)  และนอยท่ีสุดเร่ืองมีการนิเทศงาน   ตอ
ผูใตบังคับบัญชาในแตละระดับอยางสมํ่าเสมอ ( x =   2.61)   

x

 และการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร โดยรวม พบวา             
กลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง ( = 3.20)  โดยรับรูสภาพการจัดองคการดาน การจําแนก
งาน มากท่ีสุด ( =    3.26)  รองลงมาดานการจัดแผนกงาน  ( =  3.26)   และมีการ  รับรูนอยท่ีสุดดาน
อํานาจหนาท่ี ( x =   3.10)   

x

x x

 

2. สภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ตามการรับรูของกลุม
ตัวอยางจําแนกตามเพศ อาย ุวุฒิการศึกษา อายุการรับราชการ  ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน และระยะเวลา
ในการดํารงตําแหนง 
 

2.1  การรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร   ของกลุมตัวอยาง  
จําแนกตามเพศ 

 

ตารางท่ี  15  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
       ตามการรับรูของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ 

 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน 
สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

มาตรฐาน (S.D.) ( ) x
ระดับการรับรู 

1.  
3.37 
3.35 

 
.69 
.63 

 
ดานการจําแนกงาน 

-  เพศชาย 
       -  เพศหญิง 

ปานกลาง 

2.  
3.31 
3.23 

 
.49 
.51 

 
ดานการจัดแผนกงาน 

- เพศชาย 
       - เพศหญิง 

ปานกลาง 

3.  
3.14 
3.08 

 
.55 
.49 

 
ดานอํานาจหนาที่ 

- เพศชาย 
       - เพศหญิง 

ปานกลาง 

4.  
3.09 
3.11 

 
.46 
.35 

 
ดานสายการบังคับบัญชา 

- เพศชาย 
              - เพศหญิง 

ปานกลาง 
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ตารางที่  15  (ตอ) 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน 
สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

มาตรฐาน (S.D.) ( ) x
ระดับการรับรู 

 
3.23 
3.19 

 
.55 
.50 

 
 

รวม 
- เพศชาย 

       - เพศหญิง 
ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 15  แสดงการรับรูสภาพการจัดองคการสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรของ
กลุมตัวอยาง การจําแนกตามเพศ  พบวา เพศชายและหญิง มีการรับรูสภาพการจดัองคการสถาบัน ราช
ภัฏกลุมรัตนโกสินทร  ดานการจําแนกงานมากท่ีสุด ( x =  3.37 และ  = 3.35)  รองลงมาดาน การจดั
แผนกงาน  ( =  3.31 และ  = 3.23 )  และสายการบังคับบัญชา นอยท่ีสุด ( =  3.09 และ  = 3.11)  

x

x x x x
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2.2 การรับรูสภาพการจดัองคการสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรของกลุมตัวอยางจําแนก    ตาม
อายุ 

 
ตารางท่ี  16  คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน      สภาพการจัดองคการสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

       ตามการรับรูของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาย ุ
 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน สภาพการจัดองคการสถาบันราชภัฏ 
มาตรฐาน (S.D.) กลุมรัตนโกสินทร ( ) x

ระดับการรับรู 

1.  
3.35 
3.30 
3.25 
3.50 

 
.52 
.69 
.66 
.66 

 ดานการจําแนกงาน 
- ปานกลาง อายุ นอยกวา 30 ป 
- ปานกลาง อายุ  30 – 40 ป 
- ปานกลาง อายุ 41 – 50 ป 
- อายุ 51 ปขึ้นไป ดี 

รวม 3.35 .63 ปานกลาง 
2.  

3.30 
3.28 
3.21 
3.26 

 
.41 
.50 
.48 
.57 

 ดานการจัดแผนกงาน 
- ปานกลาง อายุ นอยกวา 30 ป 
- ปานกลาง อายุ  30 – 40 ป 
- ปานกลาง อายุ 41 – 50 ป 
- อายุ 51 ปขึ้นไป ปานกลาง 

รวม 3.26 .49 ปานกลาง 
3.  

3.13 
3.06 
3.13 
3.10 

 
.43 
.45 
.50 
.60 

 ดานอํานาจหนาที่ 
- ปานกลาง อายุ นอยกวา 30 ป 
- ปานกลาง อายุ  30 – 40 ป 
- ปานกลาง อายุ 41 – 50 ป 
- อายุ 51 ปขึ้นไป ปานกลาง 

รวม 3.11 .50 ปานกลาง 
4.  

3.10 
3.09 
3.12 
3.10 

 
.44 
.40 
.38 
.38 

 ดานการจัดสายบังคับบัญชา 
- ปานกลาง อายุ นอยกวา 30 ป 
- ปานกลาง อายุ  30 – 40 ป 
- ปานกลาง อายุ 41 – 50 ป 
- อายุ 51 ปขึ้นไป ปานกลาง 

รวม 3.10 .40 ปานกลาง 
  

 
จากตารางท่ี  16  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดองคการของสถาบัน     

ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร  ตามการรับรูของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 
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x

x
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 2.3  การรับรูสภาพการจดัองคการสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุม                 
รัตนโกสินทร ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคุณวุฒกิารศึกษา 
 

ตารางท่ี  17  คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน สภาพการจัดองคการ ของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
                   ของกลุมตัวอยางจําแนกตามวฒุิการศึกษา 

 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน สภาพการจัดองคการสถาบันราชภัฏ 
มาตรฐาน (S.D.) กลุมรัตนโกสินทร ( ) x

ระดับการรับรู 

1.  
3.36 
3.34 
3.57 

 
.55 
.67 
.66 

 ดานการจําแนกงาน 
ปานกลาง - ปริญญาตรี 
ปานกลาง - ปริญญาโท 

       - ปริญญาเอก ดี 
รวม 3.42 .63 ปานกลาง 

2.  
3.25 
3.25 
3.30 

 
.46 
.51 
.50 

 ดานการแผนกงาน 
ปานกลาง - ปริญญาตรี 
ปานกลาง - ปริญญาโท 

       - ปริญญาเอก ปานกลาง 
รวม 3.27 .49 ปานกลาง 

3.  
3.20 
3.09 
3.10 

 
.44 
.51 
.70 

 ดานอํานาจหนาที่ 
ปานกลาง - ปริญญาตรี 
ปานกลาง - ปริญญาโท 

       - ปริญญาเอก ปานกลาง 
รวม 3.13 .55 ปานกลาง 

4.  
3.07 
3.11 
3.13 

 
.39 
.40 
.26 

 ดานการจัดสายการบังคับบัญชา 
ปานกลาง - ปริญญาตรี 
ปานกลาง - ปริญญาโท 

       - ปริญญาเอก ปานกลาง 
รวม 3.10 .35 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี  17  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการจัดองคการของสถาบัน
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรตามการรับรูของกลุมตัวอยางจาํแนกตามวุฒกิารศึกษา  พบวา กลุม ตัวอยางท่ีมี
คุณวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอก มีการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุม              
รัตนโกสินทร     ดานการจําแนกงาน มากท่ีสุด( =  3.57)  รองลงมากลุมตัวอยางท่ีมีคุณวุฒกิารศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรดานการจําแนกงาน 

x
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= 3.36)   ( x และกลุมตัวอยางท่ีมีคุณวุฒกิารศึกษา ระดับปริญญาตรีมีการรับรูสภาพการจัดองคการของ
สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรดานการจัดสายงานการบังคับบัญชา  นอยท่ีสุด ( x =  3.07)  และสภาพ
การจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร     โดยรวมพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูสภาพการ
จัดองคการดานการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร     ดานการจําแนกงาน มากท่ีสุด    ( x = 3.42) 
รองลงมา ดานการจัดแผนกงาน ( x = 3.27) และ การรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทร     ดานสายการบังคับบัญชา นอยท่ีสุด ( x = 3.10)  โดยการรับรูอยูในระดับปานกลาง 
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2.4  การรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรตราการรับรูของกลุม  
ตัวอยางจําแนกตามอายุการรับราชการ  

 

ตารางท่ี 18   คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุม  
       รัตนโกสินทรของกลุมตัวอยางจําแนก ตามอายุการรับราชการ 

  

คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

สภาพการจัดองคการสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
) ( x

ระดับการรับรู 

1.  
3.22 
3.34 
3.51 
3.40 

 
.64 
.52 
.69 
.67 

 ดาน การจําแนกงาน 
ปานกลาง - อายุราชการนอยกวา 5 ป 
ปานกลาง - อายุราชการ  5 – 10 ป 
ปานกลาง - อายุราชการ 11 – 15 ป 

- อายุราชการ 16 ป ขึ้นไป ปานกลาง 
รวม 3.37 .63 ปานกลาง 

2.  
3.22 
3.28 
3.17 
3.28 

 
.48 
.40 
.49 
.54 

 ดาน การจัดแผนกงาน 
ปานกลาง - อายุราชการนอยกวา 5 ป 
ปานกลาง - อายุราชการ  5 – 10 ป 
ปานกลาง - อายุราชการ 11 – 15 ป 

- อายุราชการ 16 ป ขึ้นไป ปานกลาง 
รวม 3.24 .48 ปานกลาง 

3.  
3.07 
3.19 
3.13 
3.09 

 
.44 
.41 
.52 
.57 

 ดาน อํานาจหนาที่ 
ปานกลาง - อายุราชการนอยกวา 5 ป 
ปานกลาง - อายุราชการ  5 – 10 ป 
ปานกลาง - อายุราชการ 11 – 15 ป 

- อายุราชการ 16 ป ขึ้นไป ปานกลาง 
รวม 3.12 .49 ปานกลาง 

4.  
3.03 
3.18 
3.14 
3.12 

 
.43 
.40 
.31 
.38 

 ดาน การจัดสายการบังคับบัญชา 
ปานกลาง - อายุราชการนอยกวา 5 ป 
ปานกลาง - อายุราชการ  5 – 10 ป 
ปานกลาง - อายุราชการ 11 – 15 ป 

- อายุราชการ 16 ป ขึ้นไป ปานกลาง 
รวม 3.12 .38 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี  18  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สภาพการจัดองคการของสถาบัน
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ตามการรับรูของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุการรับราชการ  พบวา 
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กลุมตัวอยางท่ีมีอายุรับราชการ  11 –15 ป  มีการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุม             
รัตนโกสินทร     ดานการจําแนกงาน มากที่สุด ( = 3.51) รองลงมา คือ กลุมตัวอยางท่ีมีอายุการ     รับ
ราชการมากกวา16 ปข้ึนไป ( =  3..40)  และกลุมตัวอยางท่ีมีอายุการรับราชการนอยกวา 5 ป       มีการ
รับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร   ดานการสายจัดการบังคับบัญชานอย
ท่ีสุด ( =  3.03)  และโดยภาพรวม พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบัน    ราช
ภัฏกลุมรัตนโกสินทร  ดานการจําแนกงานมากท่ีสุด ( x =  3.37)  รองลงมา การรับรูสภาพการจดั
องคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรดานการจดัจําแผนกงาน ( =  3.24)  และนอยท่ีสุด การ
รับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรดานอํานาจหนาท่ี และสายการจดัสายการ
บังคับบัญชา ( =  3.12)  โดยการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุม    รัตนโกสินทรอยู
ในระดบัปานกลาง 

x

x

x

x

x
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2.5   การรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร   ของกลุมตัวอยาง 
จําแนกตามตําแหนง หนาท่ี  

 

ตารางท่ี  19  คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน     สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
        ของกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนง หนาท่ี 

 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ 
มาตรฐาน(S.D.) กลุมรัตนโกสินทร ( x ) 

ระดับการรับรู 

1.  
3.51 
3.28 
3.47 

 
.63 
.65 
.66 

 ดานการจําแนกงาน 
ดี                 - ผูบริหาร 

ปานกลาง                 - อาจารยผูสอน 
                - ขาราชการสายสนับสนุนการสอน ดี 

รวม 3.42 .65 ปานกลาง 
2.  

3.39 
3.18 
3.29 

 
.48 
.49 
.62 

 ดานการจัดแผนกงาน 
ปานกลาง                 - ผูบริหาร 
ปานกลาง                 - อาจารยผูสอน 

                - ขาราชการสายสนับสนุนการสอน ปานกลาง 
รวม 3.29 .53 ปานกลาง 

3.  
3.20 
3.05 
3.20 

 
.55 
.48 
.65 

 ดานอํานาจหนาที่ 
ปานกลาง                 - ผูบริหาร 
ปานกลาง                 - อาจารยผูสอน 

                - ขาราชการสายสนับสนุนการสอน ปานกลาง 
รวม 3.15 .56 ปานกลาง 

4.  
3.07 
3.12 
3.14 

 
.33 
.42 
.41 

 ดานการจัดสายการบังคับบัญชา 
ปานกลาง                 - ผูบริหาร 
ปานกลาง                 - อาจารยผูสอน 

                - ขาราชการสายสนับสนุนการสอน ปานกลาง 
รวม 3.11 .39 ปานกลาง 

  
จากตารางท่ี  19  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดองคการของสถาบัน

ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรตามการรับรูของกลุมตัวอยางจาํแนกตามตําแหนงหนาท่ี พบวา กลุมตัวอยางท่ี
มีตําแหนงเปนผูบริหาร มีการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดานการ
จําแนกงาน มากท่ีสุด( = 3.51) รองลงมาคือกลุมตัวอยางท่ีปนขาราชการสายสนับสนุนการสอนมีการ x
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รับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดานการจําแนกงาน( = 3.47) และกลุม
ตัวอยางท่ี เปนอาจารยผูสอนมีการรับรู สภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดาน
อํานาจหนาท่ี นอยท่ีสุด ( x =  3.05) 

x

 และสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ กลุมรัตนโกสินทร โดยรวม พบวา กลุม        
ตัวอยาง    ทุกตําแหนงหนาท่ี มีการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดาน
การจําแนกงานมากท่ีสุด ( x =  3.42) รองลงมาคือ การรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุม 
รัตนโกสินทร ดานการจดัแผนกงาน  ( x =  3.29) และมีการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบัน     ราช
ภัฏกลุมรัตนโกสินทร  ดานอํานาจหนาท่ีนอยท่ีสุด ( x =  3.11) โดยมีการรับรูสภาพการจัดองคการของ
สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร อยูในระดับปานกลาง 

 

 2.6 การรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ของกลุมตัวอยางท่ี
เปนผูบริหาร จําแนกตามระยะเวลาการดํารงตําแหนงการบริหาร 

 

ตารางท่ี  20  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุม            
                   รัตนโกสินทรโกสินทรตามการรับรู   ของกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร จําแนกตามระยะเวลา 

       การดํารงตําแหนงการบริหาร 
 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน สภาพ การจัดองคการของสถาบันราชภัฏ 
มาตรฐาน (S.D.) กลุมรัตนโกสินทร ( ) x

ระดับการรับรู 

1.  
3.27 
3.37 
3.53 
3.40 
3.67 

 
.59 
.62 
.42 
.74 
.68 

 ดานการจําแนกงาน 
ปานกลาง   - การดํารงตําแหนง  1 ป 
ปานกลาง                 - การดํารงตําแหนง  2 ป 

ดี                 - การดํารงตําแหนง  3 ป 
ปานกลาง                 - การดํารงตําแหนง  4 ป  

                - การดํารงตําแหนง  มากกวา 4 ป ดี 
รวม 3.45 .61 ดี 

2.  
3.20 
3.17 
3.28 
3.36 
3.62 

 
.49 
.48 
.50 
.47 
.39 

 ดานการจัดแผนกงาน 
ปานกลาง                 - การดํารงตําแหนง  1 ป 
ปานกลาง                 - การดํารงตําแหนง  2 ป 
ปานกลาง                 - การดํารงตําแหนง  3 ป 
ปานกลาง                 - การดํารงตําแหนง  4 ป  

         - การดํารงตําแหนง  มากกวา 4 ป ดี 
รวม 3.33 .47 ปานกลาง 
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ตารางท
 

ันราชภัฏ ค  

  
ี่ 20 (ตอ) 

าเฉล่ีย สวน เบน 
มาตรฐ S.D.) 

ระด
เบี่ยงสภาพ การจัดองคการของสถาบ
าน (กลุมรัตนโกสินทร ( x ) 

ับการรับรู 

3. ดานอํานาจหนาที่ 

       
                - การดํารงตําแห  ป 
                - การดําร

       า 4 ป 
3.18 .51 ปานกลาง 

 
2.83 
3.14 
3.19 

3.37 

 
.66 
.59 
.39 

.57 

 
ปานกลาง                 - การดํารงตําแหนง  1 ป 
ปานกลาง          - การดํารงตําแหนง  2 ป 
ปานกลาง นง  3

งตําแหนง  4 ป  
   - การดํารงตําแหนง  มากกว ปานกลาง 

รวม 3.14 .54 ปานกลาง 
4. ดานการจัดสายการบังคับบัญชา 

                - การดํารงตําแห  ป 
                - การดํารงตําแหนง  4 ป  
              

3.05 .38 ปานกลาง 

 
3.18 
3.19 
2.95 

 
.36 
.39 
.36 

 
ปานกลาง   - การดํารงตําแหนง  1 ป 
ปานกลาง                 - การดํารงตําแหนง  2 ป 

นง  3

  - การดํารงตําแหนง  มากกวา 4 ป 3.09 .22 ปานกลาง 
รวม 3.09 .34 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 20 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการจัดองคการของสถาบัน
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรตามการรับรูของกลุมตัวอยาง  พบวา กลุมตัวอยาง ท่ีมีตําแหนงทางการบริหาร 
และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงมากกวา 4 ป การรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทร   ดานการจําแนกงาน มากท่ีสุด ( x =3.67)  รองลงมา คือการรับรูสภาพการจัด    องคการ
ของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดานการจัดแผนกงาน  ( x  = 3.62)  และ ผูบริหารที่มีระยะเวลา
การดํารงตําแหนง 1 ป มีการรับรูสภาพ การจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดานอํานาจ
หนาท่ีนอยท่ีสุด  ( x = 2.83)   และสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุม                รัตนโกสินทร 
โดยรวม พบวา ผูบริหารทีมี่ระยะเวลาดํารงตําแหนงในทุกกลุมมีการรับรูสภาพ การจัด  องคการของ
สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร    ในดานการจดัจําแนกงาน มากที่สุด ( x =  3.45) รองลงมาคือดาน
การจัดแผนกงาน ( x =  3.33) และนอยท

ปานกลาง 

ี่สุดคือ ด ัดสายการบังคับบ  (านการจ ัญชา x  = 3.09)  และ  มีการ
ับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในดานการจัด จําแนกงานอยูในระดับด ี
ละในดานอ่ืนๆ อยูในระดบัปานกลาง 

 

 

ร
แ
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2.7  การรับรู สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร   ของกลุมตัวอยาง
เปนอาจา

ท่ี

ตาราง ท     การ าพการ ันราชภัฏ 
างท่ีเปนอาจารย ูสอน จ ารปฏ

 

สภาพการจ าชภัฏ คาเฉล่ีย 

รย   ผูสอน จําแนกตามระยะในการปฏิบัติงานสอน 

 

ี่  21  คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
        กลุม งกลุมตัวอย

รับรู สภ จัดองคการของสถาบ
รัตนโกสินทรขอ  ผ ําแนกตามระยะในก ิบัติงานสอน 

สวนเบ  
มาตรฐ S.D.) 

ร ู 
ี่ยงเบนัดองคการของสถาบันร

าน (กลุมรัตนโกสินทร ( x ) 
ะดับการรับร

1.ดานการจําแนกงาน 
          -  ระยะเวลาในการสอน  1 – 5 ป 
          -  ระยะเวลาในการสอน  6 – 10 ป 
          -  ระยะเวลาในการสอน  11 – 15 ป 
          -  ระยะเวลาในการสอน  16 – 20 ป 

-  ระยะเวลาในการสอน 3.16 .75 ปานกลาง 

 
3.17 
3.48 
3.28 
3.56 

 
.58 
.66 
.73 
.60 

 
ปานกลาง 

ดี 
ปานกลาง 

            21 ป ขึ้นไป 
ดี 

รวม 3.33 .66 ปานกลาง 
     2. ดานการจัดแผนกงาน 
           -  ระยะเวลาในการสอน  1 – 5 ป 
           -  ระยะเวลาในการสอน  6 – 10 ป 
       
           -  ระยะเวลาในการสอน  16 – 20 ป 

 -  ระยะเวลาในการสอน 3.06 .57 ปานกลาง 

 
3.17 
3.23 
3.07 
3.38 

 
.41 
.49 
.60 
.56 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง     -  ระยะเวลาในการสอน  11 – 15 ป 

    21 ป ขึ้นไป 
ปานกลาง 

รวม 3.18 .53 ปานกลาง 
     3.   ดานอํานาจหนาที่ 
           -  ระยะเวลาในการสอน  1 – 5 ป 
           -  ระยะเวลาในการสอน  6 – 10 ป 
       
           -  ระยะเวลาในการสอน  16 – 20 ป 

    -  ระยะเวลาในการสอน  21 ป ขึ้นไป 2.93 .62 ปานกลาง 

 
3.05 
3.10 
3.06 
3.11 

 
.40 
.49 
.53 
.53 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง     -  ระยะเวลาในการสอน  11 – 15 ป 
ปานกลาง 

รวม 3.05 .51 ปานกลาง 
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ตารางท

สภาพการ ันราชภัฏ 
กลุมร

ค  

(

ี่ 21 (ตอ)    

าเฉล่ียจัดองคการของสถาบ
) มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับการรับรู 
ัตนโกสินทร x

สวนเบี่ยงเบน 

 
3.04 
3.28 
3.13 
3.14 
3.16 

 
.42 
.45 
.47 
.23 
.44 

 4. ดานการจัดสายการบังคับบัญชา 
ปานกลาง           -  ระยะเวลาในการสอน  1 – 5 ป 
ปานกลาง           -  ระยะเวลาในการสอน  6 – 10 ป 
ปานกลาง           -  ระยะเวลาในการสอน  11 – 15 ป 
ปานกลาง           -  ระยะเวลาในการสอน  16 – 20 ป 

          -  ระยะเวลาในการสอน  21 ป ขึ้นไป ปานกลาง 
รวม 3.15 .40 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี  21  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   การรับรูสภาพการจดัองคการ 
ของสถาบันราชภัฏ กลุมรัตนโกสินทรตามการรับรู พบวากลุมตัวอยางท่ีเปนอาจารยและท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานสอน 16 – 20 ป  ม ารรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ กลุมรัตนโกสินท ดาน
การจําแนกงาน    มากท่ีสุด ( x   = 3.56) รองลงมา คือ อาจารยท่ีระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 – 10 ป ( x  = 
3.48) และ อาจารยท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 21 ป ข้ึนไป มีการรับร

ีก ร 

ูสภาพการจัดองคการของสถาบันราช
ภัฏกลุมรัต โกสินทร ดานอํานาจหนาท่ีนอยท่ีสุด ( x  = 2.93) 

 และสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรตามการรับรู โดยรวมพบวา 
อาจารยท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานสอนทุกกลุมม ารรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏ กลุม   
รัตนโกสินทรดานการจําแนกงานมากท่ีสุด ( x   = 3.33) ร งลงมาคือ การรับรูสภาพการจัดองคการของ
สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรดานการจัดแผนกงาน ( x   = 3.18)  และดานอํานาจ   หนาท่ีนอยท่ีสุด
( x   = 3.05)  และม

น

ีก
อ

 
ีการรับรูการรับรู ัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรอยูใน

ระดับปานกลาง 
สภาพการจ
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2.8  การรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ กลุมรัตนโกสินทร ของกลุมตัวอยาง
เปนขาราชกา

ท่ี

ตารางท่ี  22  รฐานการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ  
ยางท่ีเปน  การสา รสอ าม     

 

สภาพการจ าชภัฏ 
ก

คาเฉล่ีย 

รสายสนับสนุนการสอนจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 
 

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาต
กลุมรัตนโกสินทรของกลุมตัวอ
ระย ัติงาน 

    ขาราช ยสนับสนุนกา นจําแนกต
ะเวลาในการปฏิบ

สวนเบ  
มาตร  

ระดั
ร ู 

ี่ยงเบน บการัดองคการของสถาบันร
ฐาน(S.D.)ลุมรัตนโกสินทร ( x ) ับร

1.ดานการ นกงาน

5 – 10 
             - 11 – 15 ป 

   - 16 3.48 .36 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
4.00 
3.10 
3.28 

 
.53 
.42 
.93 

 จําแ  
ดี              - นอยกวา 5 ป 

             - ป 

          ป ขึ้นไป ดี 
รวม 3.47 .56 ดี 

     2. ดานกา
อยกวา 5 

       5 – 10 
              - 11 15 ป 

    - 16 ป 3.40 .44 ปานกลาง 

 
3.96 
2.88 
2.95 

 
.47 
.53 
.62 

 รจัดแผนกงาน 
ปานกลาง               - น ป 
ปานกลาง        - ป 

– 
    ขึ้นไป 

ปานกลาง 

รวม 3.30 .52 ปานกลาง 
     3.   ดา นาจหนา

       5 – 10 
             - 11 – 15 ป 

 - 16 

นอํา ที่  
3.82 
3.14 
2.80 
3.16 .33 ปานกลาง 

 
.16 
.19 
.93 

 
ดี              - นอยกวา 5 ป 

ปานกลาง       - ป 

     ป ขึ้นไป   
ปานกลาง 

รวม 3.23 .40 ปานกลาง 
4. ดานการจัดสายก ับบัญช

5 – 10 
             - 11 – 15 ป 
             - 16 ป ขึ้นไป 3.20 .49 ปานกลาง 

 
3.00 
3.00 
3.22 

 
.62 
.47 
.24 

 ารบังค า 
ปานกลาง              - นอยกวา 5 ป 
ปานกลาง              - ป 
ปานกลาง 

รวม 3.11 .46 ปานกลาง 
 

  

DPU



 77

 จากตารางท่ี  22  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู สภาพการจดัองคการของ
สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรตามการรับรูของกลุมตัวอยาง  พบวากลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการสาย
สนับสนุนการสอนท่ีมีประสบการณนอยกวา 5 ป มีการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบัน    ราชภัฏ  
กลุมรัตน กโ สินทร   ในดานการจัดจําแนกงานมากท่ีสุด ( x  = 4.0)  รองลงมา คือ ด รจัดแผนกงาน 
( x  =3.96)  และขาราชการสายสนั สนุนท่ีมีประสบการณการทํางานระหวาง 11-15 ป  มีการรับรูสภาพ
การจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในดานอํานาจหนาท่ี นอยท่ีสุด    ( x  =  2.80) 

 และการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร โดยรวมพบวา       
ขาราชการสายสนับสนุนการสอน มีการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

3.47)  รองลงมา คือกา

านกา
บ

  

ในดานการจําแนกงานมากท่ีสุด ( x   = รจัดจําแผนกงาน ( x  = 3.29) และดาน
อํานาจหนาท่ีนอยท่ีสุด ( x  = และขาราชการสายสนับสนุนการสอน ทุกกลุมมีการรับรูสภาพ
การจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรในด ําแนกงานอยูในระดับดี สวนดานอ่ืนๆ

อยูในระดับปานกลาง 

 

3.1407) 
านการจ
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3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวอยางจําแ

ตาร รูสภาพการ องคการของสถาบันราชภัฏ รัตนโกสินท  
มเพศ 

 

การรั ูสภาพการจัดองคการ
สถาบ ราชภัฏกลุมรัตนโกส

  การรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร     ของกลุม 
นกตามเพศ  

 

างท่ี 23  การเปรียบเทียบการรับ
  กลุมตัวอยาง จําแนกตา

จัด กลุม รของ

บร ของ
ัน ินทร 

N x  S.D. t 

1. ดานการจําแนกงาน 
- เพศชาย 
- เพศหญิง 

 
108 
201 

 
3.37 
3.35 

 
.69 
.63 

.24 

2. ดานการจัดแผนกงาน 
- เพศชาย 
- เพศหญิง 

 
108 
201 

 
3.31 
3.23 

 
.49 
.51 

1.39 

3.  
108 
201 

 
3.14 
3.08 

 
.55 
.49 

.98 
ดานอํานาจหนาที่ 

- เพศชาย 
- เพศหญิง 

4. ดานสายการบังคับบัญชา 
- เพศชาย 
- เพศหญิง

 
108 
201 3.35 .63 

.32 
 

3.37 
 

.69 
 

รวม 
108 
201 

3.23 
3.19 

.45 

.38 
.77 

 

 
จากตารางท่ี  23  แสดง การเปรียบเทียบการรับรู สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ

กลุมรัตนโกสินทร ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ  พบวา เพศชายกับเพศหญิง มีการรับรูเกี่ยวกบั 
สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ท้ัง 4 ดาน คือ ดานการจําแนกงาน  การจัด
แผนก  อํานาจหนาท่ี และการจดัสายการบังคั ญัชา  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 

 

บบ
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  การรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร  ของกลุมตัวอยาง 
จําแนกต

ต แป รรับรู ส ัดองค ของสถา ัฏกล ัตนโก ทร 
าแ ุมอาย ุ

 

สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร รวน 
sig 

ามอาย ุ
 

ารางท่ี 24  การวิเคราะหความ
      ของกลุมตัวอยาง จํ

รปรวน กา
นกตามกล

ภาพการจ การ บันราชภ ุมร สิน

การรับรูสภาพการจัดองคการของ แหลงความ
แปรป

DF SS MS F 

1 .ดานการจําแนกงาน 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
305 

3.192 
127.271 

1.064 
.417 

2.549 
 

.056 

 รวม 308     130.462    

2 .ดานการ กงาน จัดแผน
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
305 

.301 
77.439 

.100 

.254 
.395 .757 

 รวม 308 77.740    

3 .ดานอํานาจ หนาที่ 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
305 

.259 
81.417 

.0862 
.267 

.323 
 

.809 

    รวม 308 81.676 

4 .ดานการจัด รบังคับบัญชา สายกา
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
305 
308 

.0538 
46.660 
46.714 

.0179 
.153 

.117 
 

.950 
 

รวม ภายในกลุม 
รวม 

305 
308 

50.169
50.409 

.104 
 

 
 

 
 

 
จากตารางท่ี 24  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน การรับรูสภาพการจัดองคการของ

สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ของกลุมตัวอยาง าํแนกตามกลุมอายุ พบวาบุคลากรท่ีมีอายุต

ระหวางกลุม 3 .240 
 

.0799 .486 .692 

จ างกันมี
การรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุ ัตนโกสินทร ท้ัง 4  ดาน คือ ดานการจําแนกงาน 
การจัดแผนกงาน อํานาจหนาท่ี และสายการบังคับบ ชา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

มร
ัญ
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  การรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรของกลุมตัวอยาง 
จําแนกต

ต แปร ารรับรูสภาพการจดัอ าร    ของสถาบันราชภัฏก      
ลุม นกตามคุณวุฒิการศึกษา 

 

งคการของ
สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร รวน 

F sig 

ามคุณวุฒกิารศึกษา 
 

ารางท่ี  25  การวิเคราะหความ
       รัตนโกสินทรของก

ปรวนตามก
ตัวอยาง จําแ

งคก ลุม

การรับรูสภาพการจัดอ แหลงความ
แปรป

DF SS MS 

1.ดานการจําแนกงาน 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
306 
308 

1.122 
129.341 
130.462 

.561 

.423 
 

1.327 .267 

2.ดานการจัดแผนกงาน 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
306 
308 

.0561 
77.684 
77.740 

.0280 
.254 

 

.111 
 
 

.895 
 
 

3. ดานอํานาจ หนาที่ 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
306 
308 

.449 
81.227 
81.676 

.225 

.265 
 

.846 
 
 

.430 
 
 

4.ดานการจัดสายการบังคับบัญชา 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
306 
308 

.0648 
46.649 
46.714 

..0324 
.152 

 

.213 
 
 

.809 
 
 

รวม ภายในกลุม 
รวม 

306 
308 

50.264 
50.409 

.164 
 

 
  

 
จากตารางท่ี  25  แสดงการวเิคราะห ความแปรปรวน การรับรู สภาพการจัดองคการของ

สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคุณวุฒกิารศึกษา   พบวา  บุคลากรท่ีมีวุฒ
การศึกษ ต

ระหวางกลุม 2 .145 .0725 .441 .643 
 

ิ
างกันมีการรับรู สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในดานการ

จําแนกงาน การจัดแผนกงาน อํานาจหนาท่ี และการจดัสายบังคับบัญชา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต

 

า

ิ 
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  การรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรของกลุมตัวอยาง  
จําแนกตามอายุ การรับราชการ 

 

ต แปร ับรูสภาพการจัด ารของส ราชภัฏ มรัตนโ ทร 
 แน ับราชการ 

 

งคการของ
ถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร รวน 

sig 

ารางท่ี  26  การวิเคราะหความ
                   ของกลุมตัวอยาง จํา

ปรวนการร
กตามอายุการร

องคก ถาบัน กลุ กสิน

การรับรูสภาพการจัดอ
ส

แหลงความ
แปรป

DF SS MS F 

1.ดานการจําแนกงาน 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
305 
308 

2.659 
127.804 
130.462 

.886 

.419 
 

2.115 
 
 

.098 
 
 

2.ดานการจัดแผนกงา 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
305 
308 

.465 
77.275 
77.740 

.155 

.253 
 

.612 
 
 

.607 
 
 

3. ดานอํานาจ หนาที่ 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
305 
308 

.424 
81.252 
81.676 

.141 

.266 
 

.531 
 
 

.661 
 
 

4.ดานการจัดสายการบังคับบัญชา 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
305 
308 

.680 
46.034 
46.714 

.227 

.151 
 

1.501 
 
 

.214 
 
 

รวม ภายในกลุม 
รวม 

305 
308 

49.860 
50.409 

.163 
 

 
 

 
 

 
จากตารางท่ี  26  แสดงการวเิคราะหความแปรปรวน การรับรูสภาพการจัดองคการของ

สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายกุารรับราชการตางกัน พบวาบุคลาก
ท่ีมีอายุการรับราชการ ตางกนั มีการรับ

ระหวางกลุม 3 .550 .183 1.121 .341 

ร
รู สภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุม           

รัตนโกส  ในดานจําแนกงาน  การจัดแผนกงาน  อํานาจหนาท่ี และการจัดสายการบังคับบัญชา  ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ 

 

ินทร
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    การรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรของกลุมตัวอยาง 
จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี 

ต รป สภาพกา องคการของสถาบันราชภัฏ        กล ัตนโกส ร 
ําแน หนง หนาท่ี 

 

คการของ
สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร รวน 

sig 

 

ารางท่ี  27  การวิเคราะห ความแป
        ของกลุมตัวอยางจ

รวนการรับรู 
กตามตําแ

รจัด ุมร ินท

การรับรูสภาพการจัดอง แหลงความ
แปรป

DF SS MS F 

1. ดานการจําแนกงาน 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
306 
308 

3.666 
126.796 
130.462 

1.833 
.414 

 

4.424 
 
 

.013* 
 
 

2. ดานการจัดแผนกงาน 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
306 
308 

2.972 
74.768 
77.740 

1.486 
.244 

 

6.081 
 
 

.003* 
 
 

3. ดานอํานาจหนาท่ี 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
306 
308 

1.711 
79.965 
81.676 

.856 

.261 
 

3.274 
 
 

.039* 
 
 

4. ดานการจัดสายการบังคับบัญชา 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
306 
308 

.158 
46.556 
46.714 

.0785 
.152 

 

.518 
 
 

.596 
 
 

รวม ภายในกลุม 306 49.086 .160   
ระหวางกลุม 2 1.323 .662 4.124 .017* 

รวม 308 50.409    

    * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
 

 จากตารางท่ี  27  แสดงการวเิคราะห ความแปรปรวน การรับรู สภาพการจัดองคการของ
สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ของกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนง หนาท่ี ท้ัง  4 ดาน พบวา  
บุคลากรท่ีมีตําแหนงหนาท่ีตางกัน มีการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
ดานการจําแนกงาน  ดานการจัดแผนกงาน  และอํานาจหนาท่ี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05  แตการรับรู สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร       ในดานการจดัสาย

.05 

ามแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      ภาพโดยรวมกลุมตัวอยางมีการรับรูการบังคับบัญชา ไมมีคว
สภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
  

DPU
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เพื่อใหเห็นความแตกตางของระดับการรับรู สภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุม            
รัตนโกส น  การจัดแผ ะอํานาจหนาท
หนาท่ีตางกันจึงไดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมเปนรายคูโดยใชวิธีของ เซฟเฟ

 

ตารางท่ี  28 ียบเทียบการรับรู สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ ก  
         ดานการจําแนกงาน เปนราย างกลุมท่ีมีต างกัน 

 

ผูบร าร อาจารย 
ขาราชกาสาย 

สนับสน ารสอน 

ินทร ในดานการจําแนกงา นกงาน แล ี่ ของกลุมตัวอยางท่ีมีตําแหนง
 (Scheffe’s test 

   การเปร ลุมรัตนโกสินทร ใน
คู ระหว ําแหนงต

 ิห
ตําแหนง ุนก

3.5050 3.2756 3.4667 x  
ผูบริหาร 3.5050 .2293 * .0382 
อาจารย 3.2756 

- 
- .1910 

ขาราชการสายสนับสนุนการสอน 3.4667 
 

 - 

*มีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ  .0
 

จากตารางท่ี   28  แสดงความเปรียบเทียบ   ความแตกตางระหวางกลุมเปนรายคู  โดยใชวิธี   
Scheffe’s test    พบวา   กลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร มีระดับการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบัน
าชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดานการจําแนกงาน  

5 

สูงกวา ระดับการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบัน
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรของกลุมตัวอยาง ท่ีเปนอาจารยผูสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05          
แตการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในดานการจัดสายบังคับบัญชาไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ  
 

 
 

ร
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ตารางท่ี   29  การเปรียบเทียบการรับรู สภาพการจัดองค ถาบัน ลุมรัตน ดาน 
        นกงาน เปนรายคู ระหวางกลุมท่ีมีตําแหนงตางกัน 

 

ผูบ าร 
ขาราชกาสาย

สนับส สอน 

การของส ราชภัฏก โกสินทร ใน
การจัดแผ

 ริห อาจารย 
ตําแหนง นุนการ

3.3923 3.1813 3.2917 x  
ผูบริหาร 
อาจารย 

ขาราชกา

 
3.1813 - .1103 
3.3923

- 
.2110 * .1007 

รสายสนับสนุนการสอน 3.2917 
 

 - 

*มีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ  
 

จากตารางท่ี   29  แสดงความเปรียบเทียบ   ความแตกตางระหวางกลุมเปนรายคู  โดยใชวิธี   
Scheffe’s test    พบวา   กลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร มีระดับการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบัน
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดานจัดแผนกงาน  สูงกวา ระดับการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบัน ราช
ภัฏกลุมรัตนโกสินทรของกลุมตัวอยาง ท่ีเปนอ

.05 

าจารยผูสอน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05          


มีความแตกตางก สถิติ  
 

ตารางท่ี   30     การเปรียบเทียบการรับรู สภาพการจดัอ งสถาบ ัฏ    กล ร  
นอํานาจหนาท่ี เปนรายคู ระหวางกล ัน 

 

ผูบ าร 
ขาราชกาสาย

สนับส สอน 

แตการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในดานการจัดสายบังคับบัญชาไม
ันอยางมีนัยสําคัญ ทาง

งคการขอ ันราชภ ุมรัตนโกสินท
ุมท่ีมีตําแหนงตางกในดา

 ริห อาจารย 
ตําแหนง นุนการ

3.2025 3.0452 3.1697 x  
ผูบริหาร 
อาจารย 

ขาราช
3.0452 - .1245 
3.2025 

- 
.1573 * .0032 

การสายสนับสนุนการสอน 3.1697 
 

 - 

*มีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

จากตารางท่ี   30   แสดงความเปรียบเทียบ   ความแตกตางระหวางกลุมเปนรายคู     โดยใชวิธี   
Scheffe’s test    พบวา   กลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร มีระดับการรับรูสภาพ องคการของสถาบันการจัด
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดานการจําแนกงาน  จดัแผนกงาน  และอํานาจหนาท่ีสูงกวา ระดับการรับรู

   สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรของกลุมตัวอยาง ท่ีเปนอาจารยผูสอน   
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05          แตการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุม          

ในการด
 

 ความ การ บรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ              
ทร  ุมตัวอย ําแนก ระยะเ นการด งตําแห

       ทางการบริหาร ของ
 

คการของ
สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

MS F sig 

รัตนโกสินทร ในดานการจัดสายบังคับบัญชาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ  
  การรับรู สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ กลุมรัตนโกสินทรตามระยะเวลา 

ํารง าร ตําแหนงทางการบริหารของผูบริห

ตารางท่ี   31     การวิ เคราะห
           กลุมรัตนโกสิน

แปรปรวน   
      ของกล

รั
าง จ ตาม วลาใ ําร นง 

ผูบริหาร 

การรับรูสภาพการจัดอง แหลงความ
แปรปรวน 
ระหวางกลุม 

DF SS 

 
1. ดานการจําแนกงาน 

ภายในกลุม 
รวม 

4 
96 

100 

2.068 
37.980 
40.048 

.517 

.396 
1.306 .273 

 
2. การจัดแผนกงาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4 
96 

100 

3.153 
19.942 
23.095 

.788 

.208 
3.795 .007* 

 
3. ดานอํานาจหนาท่ี 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4 
96 

100 

2.559 
27.653 
30.213 

.640 

.288 
2.221 .072 

 
4. ดานการจัดสายการบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4 
96 

100 

.654 
10.246 
10.900 

.164 

.107 
1.532 .199 

รวม ภายในกลุม 
รวม 

96 
100 

15.064 
16.299 

.157 

*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

จากตารางท่ี  31  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน  การรับรูสภาพการจดัองคการของ

ระหวางกลุม 4 1.236 .309 1.969 .105 

สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนงทางการ
บริหาร ของผูบริหาร  ท้ัง 4 ดาน พบวา กลุมตัวอยา ท่ีมีระยะเวลาในการบริหารตางกันมีการรับรูสภาพ

 

 
ง 

การจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดานการจัดแผนกงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนการรับรู สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดานอ
มีความแตกตางก

ื่นไม
ันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

บริหารแ
(Scheffe’s test) 

 

ตา ียบการรับรูสภา  สถาบ ัฏก กส  
  ัดแผนกงาน ูระหวางกล ยะเว รดําร นงท าร 

       แตก นั 
 

รดํารง
 

1 ป 2  3  4 ม  

 เพื่อใหความแตกตางของระดับการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทร ในดานการจัดแผนกงาน ของกลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงทางการ

ตกตางกันจึงไดเปรียบเทียบความแตกตา นรายคู โดยใชวิธีของ เซฟเฟ  งระหวางกลุมเป

รางท่ี  32  การเปรียบเท พการจัดองคการของ ันราชภ ลุมรัตนโ ิน านทรในด
     การจ        เปนรายค ุมท่ีมีระ ลาในกา งตําแห างบริห

ตางก

ิหาร
 ป ป ป า ประยะเวลาในก

ตําแห
า

นงทางการบร
1     ป 

กกวา4 
3.2045 3.1731 3.2784 3.3625 3.6214 x  

2     ป 
   3

3.1731  
.00
.031

.03147 
- 

45 
9 

.1580 

.1894 
.4031 
.4346 

03.2045 - 

     ป 3.2784   - .1575 .4026* 
                 4     ป 

มากกวา 4 ป 
3.3625 
3.6214 

 
 

 
 

 
 

- 
 

.2451 
- 

* มีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ  .05
 

จากตารางท่ี  32    แสดงความเปรียบเทียบ   ความแตกตางระหวางกลุมเปนรายคู โดยใชวิธี  
Scheffe’s test   พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการบริหารมากกวา 4 ป มีการรับรูสภาพการจัด 
องคการขอ

 

 

งสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ดานการจัดแผนกงาน สูงกวา ระดับการรับรูสภาพการจัด
องคการของสถาบัน ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ของกลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการบริหาร 3 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  แตการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
ในดานการจําแนกงาน  อํานาจหนาท่ี และการ จัดสายบังคับบัญชา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  
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  การ ันราชภัฏกลุม
จําแนกตามระยะเวลาปฏ  

 

ต รป ับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
      ของกล จ นกตา เวล ิงานสอนของอาจารย 

 

การรับรูสภาพการจัดองคการของ
ันราชภัฏ

รับรูสภาพการจัดองคการของสถาบ รัตนโกสินทร  ของกลุมตัวอยาง  
ิบัติงานสอนของอาจารย

ารางท่ี  33 การวิเคราะหความแป รวน การร
ุมตัวอยาง ําแ มระยะ าปฏิบัต

สถาบ กลุมรัตนโกสินทร 
แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F sig 

 1. ดานจําแนกงาน  
ุม 

192 80.696 
.404 

2.906 .053 ระหวางกลุม
ภายในกล
รวม 

4 
188 

4.698 
75.997 

1.175 

2. ดานการจัดแผนกงาน  
ุม 

192 
.238 

1.724 .146 ระหวางกลุม
ภายในกล
รวม 

4 
188 

1.638 
44.671 
46.309 

.410 

3. ดานอํานาจหนาที่  
ุม 

192 
.230 

.646 .630 ระหวางกลุม
ภายในกล
รวม 

4 
188 

.594 
43.210 
43.804 

.148 

4. ดานการจ ารบังคับบัญชา  
ุม .170 

1.988 .098 ัดสายก ระหวางกลุม
ภายในกล
รวม 192 33.324 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4 
188 
192 

1.288 
28.336 
29.625 

.322 

.151 
2.137 .0

 

จากตารางท่ี  33  แสดงการวเิคราะหความแปรปรวน การรับรูสภาพการจัดอ

4 
188 

1.352 
31.972 

.338 

78 

งคการของ
ถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานสอนของอาจารย ท้ัง 
 ดาน พบวา บุคลากร ท่ีจําแนกตามระยะเวลาปฏิบัต านสอนของอาจารย มีการรับรูสภาพการจัด      
องคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ไมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 
 

ส
4 ิง
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  การ
จําแนกตามประสบการณการทํางานของขาราชการสายสนับสนุนการสอน 

ต ปรป รรับรูส การจัดอ ารของส ัฏกลุมรัตนโ  
แน เวลาในการปฏิบัตงิาน     ของขาราชการสายสนับสนุน     

       
 

การรับรูสภาพการจัดองคการของ
ถาบันราชภั

รับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรของกลุมตัวอยาง 

 

ารางท่ี  34  การวิเคราะหความแ
       ของกลุมตัวอยางจํา

รวน        กา
กตามระยะ

ภาพ งคก ถาบันราชภ กสินทร

การสอน 

ส ฏกลุมรัตนโกสินทร 
แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F sig 

 1. ดานการจัดจําแนกงาน  
ุม .668 

.210 .888 ระหวางกลุม
ภายในกล
รวม 

3 
26 
29 

.422 
17.377 
17.799 

.141 

 2. ดานการจัดแผนกงาน  
ุม 

13.700 
.414 

2.374 .093 ระหวางกลุม
ภายในกล
รวม 

3 
26 
29 

2.946 
10.754 

.982 

 3. ดานอํานาจหนาที่  
ุม 

14.007 
.485 

.967 .423 ระหวางกลุม
ภายในกล
รวม 

3 
26 
29 

1.406 
12.600 

.469 

4. ดานการจัดสายการบังคับบัญชา  
ุม 

รวม 29 6.051 
.221 

.465 .709 ระหวางกลุม
ภายในกล

3 
26 

.308 
5.743 

.103 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
11 

4 

.879 
2.283 
3.162 

.293 

.208 
1.412 .291 

รวม 1

 
จากตารางท่ี 34 แสดงการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ท้ัง 4 ดาน พบวา 

กลุมตัวอยางนีเ้ปนขาราชการสายสนับสนุนการสอน    มีการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันกลุม 
รัตนโกสินทร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 ในบทนี้เปนการสรุปผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพการจัดองคการของราชภัฏกลุม        
รัตนโกสินทร ตามการรับรูของบุคลากร โดยนําเสนอตามลําดับดังนี ้ คือ วัตถุประสงคของการวิจัย 
วิธีดําเนนิการวิจัย การวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยการอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.   เพื่อศึกษาสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรในดานการ  
จําแนกงาน  การจัดแผนกงาน อํานาจหนาท่ีการ และการจัดสายการบังคับบัญชา ตามการรับรูของ 
บุคลากร 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร      ในดาน 
การจําแนกงาน การจัดแผนกงาน อํานาจหนาท่ี และสายการบังคับบัญชา ตามการรับรู ระหวางของ
บุคลากร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 1.  ประชากรที่ใชในการวิจยั คือ ผูบริหาร อาจารยผูสอน และขาราชการสายสนับสนุนการ
สอนของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร จํานวน 316 คน โดยใชแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง      
ดังกลาวเปน ผูตอบ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา  จํานวน 316  ฉบับ คิดเปนรอยละ  100  เปน 
แบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน 309 ฉบับ คิดเปนรอยละ 97.78 แลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานตอไป 
 2.   ตัวแปรตนท่ีใชในการวิจยั ตัวแปร กลุมแรก คือ ลักษณะสวนตัวของบุคคล 
ประกอบดวย เพศ อายุ คุณวฒุิทางการศึกษา   อายุการรับราชการ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
ทางการบริหาร ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอน  ตัวแปรท่ี 2  คือ ตําแหนงหนาท่ี ประกอบดวย 
ผูบริหาร อาจารย และ ขาราชการสายสนบัสนุนการสอน  สําหรับตัวแปรตาม คือ การรับรูสภาพการจัด      
องคการของสถาบัน  ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ประกอบดวย ดานการจาํแนกงาน การจัดแผนกงาน 
อํานาจหนาท่ี และการจดัสายการบังคับบัญชา 
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  3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
.        ตอนท่ี  1  เปน แบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจํานวน  7 ขอ 

   ตอนท่ี 2   เปนแบบสอบถามสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร  
จํานวน 33 ขอ 

4. วิธีรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามดวยตนเอง    และรวมกับผูประสานงาน
นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปยังสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรท้ัง     
6  แหง  และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาโดยสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  5 วัน 
 

การวิเคราะหขอมูล  
  

ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ท่ีไดนํากลับคืนมาทําการวิเคราะห หาคาเฉล่ีย ความถ่ี คารอยละ เพื่อ
ศึกษาลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางและทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบ ดวยสถิติที       (t-
test)  การวิเคราะหความแปรปรวน ทางเดียว (One – way Analysis of Vanince)  และตรวจสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉล่ียเปนรายคู โดยวิธี Scheffe ผลปรากฎดังตอไปนี้  

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การสรุปผลการวิจัยนี้แบงออกเปน 2 สวน คือ สรุปผลการวิจัยโดยท่ัวไป และ สรุป
ผลการวิจัย เพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

1. สรุปผลการวิจัยโดยท่ัวไป 
    สภาพท่ัวไปของตัวแปรที่ศึกษา 

      จากการศึกษาสภาพท่ัวไปของตัวแปรที่ศึกษา พบวากลุมตัวอยางท้ังหมด  309   คน  
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  มีอายุ 51 ปข้ึนไป มากท่ีสุดและสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาโท มี
อายุการรับราชการ 16 ปข้ึนไป จําแนกเปนอาจารยมากที่สุด และผูบริหารรองลงมา สวนใหญ จะมี
ประสบการณบริหารมากกวา 4 ป สวนอาจารยผูสอนพบวามีระยะเวลาในการปฏิบัตงิานสอน  1- 5 ป 
มากท่ีสุด และขาราชการสายสนับสนุนการสอน มีมากระยะเวลาปฏิบัติ 11 ปข้ึนไป  
 

2.  สรุปผลการวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  การรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรการรับรูสภาพ 
การจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในการวจิัยนี้ พจิารณาใน 4 ดาน ดังนี้ คือ   ดาน
การจําแนกงาน การจัดแผนกงาน อํานาจหนาท่ี และ สายการบังคับบัญชา จากการวเิคราะห การรับรู  
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สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร  พบวา บุคลากรท่ีมีคุณลักษณสวนบุคคล 
ตางกัน มีการรับรู สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ตางกันดังตอไปนี ้
 

 จําแนกตามเพศ พบวา เพศชายกับเพศหญิงมีการรับรูสภาพการจัดองคการ 
ของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน 
 จําแนกตามอายุ พบวาบุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีการรับรูสภาพการจัดองคการ 
ของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรในดานการจําแนกงาน แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติใน
ระดับ .05 โดยบุคลากรอายุ 51 ปข้ึนไป มีระดับการรับรูสูงกวาบุคลากรที่มีอายุ 41 – 50 ป  สําหรับการ
รับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในดานอ่ืน ๆ ของบุคลากรท่ีมีอายุ
ตางกันไมแตกตางกัน 
 จําแนกตามคุณวุฒกิารศึกษา พบวาบุคลากรท่ีมีการศึกษาตางกันมีการรับรู  
สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรไมแตกตางกัน 
 จําแนกตามอายุการรับราชการพบวาบุคลากรท่ีมีอายุการรับราชการตางกัน  
มีการรับรู สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน 
 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี พบวา บุคลากรท่ีมีตําแหนงตางกัน     มีการรับรู  
สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในดานการจําแนกงาน  การจัดแผนกงาน 
และอํานาจหนาท่ี แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบริหารมีระดับการรับรูสูง
กวาอาจารยผูสอน สําหรับการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ ในดานอ่ืนๆ ของบุคลากร
ท่ีมีตําแหนงตางกันไมแตกตางกัน 

       2.1.6  จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนงงานทางบริหาร ของผูบริหาร พบวา  
ผูบริหารนี้มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงทางการบริหารตางกัน มีการรับรู สภาพการจัดองคการของ
สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในดาน การจดัแผนกงาน ตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดบั  
.05  โดยผูบริหารที่ดํารงตําแหนงทางการบริหารมากกวา 4 ป มีการรับรูสูงกวา ผูบริหารที่ดํารง
ตําแหนง 3 ป สําหรับการรับรู สภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร   ในดานอ่ืน 
ๆ ของผูบริหารที่ดํารงตําแหนงทางการบริหารตางกันไมแตกตางกัน 

2.1.7   จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานสอนของอาจารย     พบวาอาจารยท่ีมีระยะ 
เวลาปฏิบัติงานสอนตางกัน   มีการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ไม 
แตกตางกัน 
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2.1.8 จําแนกตามประสบการณ  การทํางานของขาราชการสายสนับสนุนการสอน  
พบวา ขาราชการสายสนบัสนุนการสอนท่ีมีประสบการณทํางาน ตางกัน มีการรับรู สภาพการจัด  
องคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ไมแตกตางกัน 

 
 2.2 การทดสอบสมมติฐาน 

          สมมติฐาน“การรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในดาน 
การจําแนกงาน การจัดแผนกงาน อํานาจหนาท่ี และสายการบังคับบัญชา จําแนกตามลักษณะสวน
บุคคลระหวางบุคลากรแตกตางกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. บุคลากรท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลในดานเพศ  อายุ คุณวุฒกิารศึกษา  อายุการรับ      
ราชการระยะเวลาปฏิบัติงานสอนของอาจารยผูสอน ตางกันมีการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบัน
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ 

2. บุคลากรท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคล    ในดานตําแหนงหนาท่ีระยะเวลาในการดํารง 
ตําแหนงในการบริหาร ตางกันมีการรับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
ในดานการจําแนกงาน การจดัแผนกงาน และอํานาจหนาท่ี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ 

ผลการวิจัยจึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตัง้ไวในบางสวน 
 

อภิปรายผล 
 

 การศึกษาสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรตามการรับรูของ
บุคลากร ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญ  จากการคนพบในการศึกษาคร้ังนี้ ซ่ึงจะอภิปรายใน 2 ลักษณะ 
คือ อภิปรายตามกรอบแนวความคิดของการวิจัย  และ อภิปรายตามสมมติฐาน ซ่ึงมี      รายละเอียด  

ดังตอไปนี ้
 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
ในดานการจําแนกงาน การจดัแผนกงาน  อํานาจหนาท่ี และ ดานการบังคับบัญชา ของบุคลากร 

ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงใหเหน็วา ตวัแปรท่ีนํามาศึกษามีบางสวนสอดคลองและบางสวนไม 
สอดคลอง กับกรอบความคิดในการวิจัย  และสมมติฐานการวิจยั  กลาวคือ 
 

1. คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับเพศ ผลการวิจัย  พบวา   เพศ     เปนตัวแปรท่ีทําใหการรับรูสภาพ 
การจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ซ่ึงเปนเชนนี ้ 
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อาจเปนเพราะวาในปจจุบัน สถาบันราชภัฏกําลังจะมีการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการจาก
สถาบันการศึกษาในสังกัดของสภาสถาบันราชภัฏเปนนิติบุคคลในป พ.ศ. 2545 และอาจนําไปสูการ
ออกนอกระบบในอนาคต เพราะฉะน้ัน สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร แตละแหงจึงมีความต่ืนตัว
และสนใจเกีย่วกับระบบบริหารจัดการท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตอันใกล จึงทําใหการรับรู
สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ของเพศชายและหญิง ไมมีความแตกตาง
กันแตอยางใด 

 

2.  คุณลักษณะท่ีเกีย่วกับอายุ ผลการวิจยั   พบวา  อายุตางกันเปนตัวแปรท่ีทําใหการรับรู 
สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกนั ซ่ึงสอดคลองกบั
ผลงานวิจัยของ แมคอินไทร-เรย (Mctntyne-Ray) 1990) และจุฑารัตน  สุคันธรัตน  (2541) อางในนง
เยาว  แกวมากต (2534) ท่ีพบวา อายุไมมีความสัมพันธกับการรับรูของการจัดองคการของบุคลากร แต
ขัดแยงกับผลงานวิจยัของไรท,เบจสันและแฟรงเกน็เบอรก (Wright, Bangtssonanol Framkenberg. 
1994)  ท่ีพบวาพนกังานท่ีมีอายุตั้งแต 40 ป ข้ึนไปจะรับรูสภาพการทํางานในการจัดองคการของ
องคการในดานดีมากกวาพนักงานท่ีมีอายตุ่ํากวา 
 

 3. คุณลักษณะท่ีเกีย่วกับคุณวุฒกิารศึกษา ผลการวิจัยพบวา  บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกันมีการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรไมแตกตางกัน ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ จารุณี  วงศคําแนน (2537)  และ บุษยาณี  จันทรเจริญสุข (2538)  ท่ีพบวา
ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการจดัองคการ ซ่ึงขัดแยงกับผลงานวิจยัของฟริค ( Frick , 1995) 
ท่ีพบวา ระดับการศึกษาเปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาในงานมากท่ีสุดตัวแปรหน่ึง 
และผลการวิจยัของ ศิริวรรณ  กิติเวชกุล (2539)  ท่ีพบวา ระดับการศึกษาท่ีตางกนัมีผลตอการรับรู
บรรยากาศ    องคการท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานแตกตางกนั   

 

4.  คุณลักษณะเก่ียวกับอายุการรับราชการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุการรับราชการ 
ตางกัน รับรูการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรไมแตกตางกัน เนือ่งจากบุคลากรท่ีมี
อายุการทํางานนานจะสามารถปฏิบัติการจนสําเร็จลุลวงไดดวยดี ทําใหเกิดความเขาใจในการรับรูตอ
การจัด องคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวจิัยของเฮลริเกล สโล
ดีมและ  วูดแมน (Hellriegel. Slocuma and Woodman. 1989) ท่ีพบวาประสบการณตรงของแตละ
บุคคลเปนตัวแปร ท่ีทําใหการรับรูของบุคคลแตกตางกนั จะมีการเปล่ียนแปลงในการปฏิรูปการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  จึงทําใหบุคลากรต่ืนตัวและปรับตัว พบวา        
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ประสบการณในการทํางาน ผลวิจัยพบวา ผูมีประสบการณในการทํางานตางกัน รับรูสภาพการจัด
องคการของราชภัฏกลุม   รัตนโกสินทร ไมแตกตางกัน ท่ีเปนเชนนีเ้พราะ สถาบันราชภัฏกลุม             
รัตนโกสินทร  ซ่ึงกําเนิดมาต้ังแต ป 2538 จนถึงปจจุบัน 2545  8 ป และตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ป 2542 ท่ีใหสถาบันราชภัฏเปนนิติบุคคล ในเดือน สิงหาคม 2545 นี้ จึงทําให         ทุก
สถาบันราชภัฏมีการตื่นตัวในการประชุมช้ีแจง    จดัประสบการณอยูเปนนิจ ทําใหบุคลากรใน     
วงการตื่นตัว รับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรเปนสวนใหญ                
ไมแตกตางกัน  
 

 5.  คุณลักษณะเก่ียวกับตําแหนง พบวา บุคลากรท่ีมีระดบัตําแหนงตางกัน มีการรับรูการจัด
องคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญโดยท่ีกลุมของผูบริหารจะ
รับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรตางกับกลุมของอาจารยในเร่ืองของ
การจําแนกงาน  การจัดแผนกงาน และอํานาจหนาท่ี ซ่ึงอธิบายไดวา บุคลากรกลุมของอาจารยผูสอน
เปนผูปฏิบัติ ไมคอยมีโอกาสในการแสดงความคิดเหน็หรือรับทราบนโยบายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติ   
ดังนั้นจึงมองในเร่ืองของการจําแนกงาน  การจัดแผนกงาน และอํานาจหนาท่ี คนละดานกับกลุมของ
ผูบริหาร ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิริวรรณ  นติิเวชกุล (2539)  พบวา ขาราชการ           กรม
ชลประทานท่ีมีระดับตําแหนงแตกตางกัน มีระดับการรับรูบรรยากาศองคการท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน
แตกตางกันอยูอยางมีนัยสําคัญ แตไมสอดคลองกับผลงานวิจยัของไรท (Wright , 1993) ท่ีพบวา 
ตําแหนงไมมีผลตอการรับรูของบรรยากาศสภาพในการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุม               
รัตนโกสินทร ในขณะท่ี แมคอินไทร-เรย (Mclntyre – ray, 1990) พบวา ตําแหนงไมมีผลตอการรับรู
รรยากาศสภาพการจัดองคกร บ

  

 6. คุณลักษณะดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานของอาจารยผูสอนน้ีไมมีตําแหนงทางการ
บริหาร  ผลการวิจัย พบวา อาจารยผูสอนท่ีไมมีตําแหนงทางการบริหาร มีระดับการรับรูสภาพการ  จัด
องคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานของไรท 
(Wright, 1993)    ศิริวรรณ  กิติเวชกุล (2539) ท่ีพบวาระยะเวลาการปฏิบัติงานไมมีผลตอการรับรู
สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
 

7. คุณลักษณะดานระยะเวลาการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการสายสนับสนุนการสอน 
พบวาระยะเวลาการปฏิบัติงานของขาราชการสายสนับสนุนการสอน มีระดับการรับรูสภาพการจัด     
องคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรไมแตกตางกัน เนื่องจากขาราชการสายสนับสนุนการ 
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ับการทําวิจัยครั้งตอไป 

สอนในสถาบันราชภัฏแตละแหงมีเปนจํานวนนอย และเปนผูท่ีทํางานเก่ียวของกบัเอกสาร จัด
ดําเนินการประชุมอยางสมํ่าเสมอจึงทําใหขาราชการสายสนับสนุนการสอน มีการรับรูสภาพการจัด
องคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรไมแตกตางกันสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทร 
 

ขอเสนอแนะสําหร
 

  1. การวิจยัคร้ังนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะกลุมของผูบริหาร อาจารย และขาราชการสาย
สนับสนุนการสอนเทานั้น คร้ังตอไปจึงนาจะศึกษากับบุคลากรในสายงานอ่ืน ๆ ดวยวา การรับรูสภาพ
การจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร เหมือนหรือตางกับกลุมบุคลากรท่ีได
ทําการศึกษาหรือไม หรืออาจมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุม ระหวางสถาบันราชภัฏ วาระดบัการ
รับรูสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในแตละดาน มีอิทธิพลตอการจัด
องคการของสถาบัน  แตกตางกันหรือไม 
 

2.  ผลการศึกษาคร้ังนี้  พบวา  ตําแหนงและระยะเวลาของการเปนผูบริหารมีความแตกตางกัน 
ผูวิจัยเห็นวาคร้ังตอไป ควรจะศึกษาสภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรและ
ศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรขนาดขององคการวามีอิทธิพลตอการรับรูการจัด องคการของสถาบัน ราช
ภัฏ   กลุมรัตนโกสินทร หรือไม 
 

3. สภาพเศรษฐกจิปจจุบันมีอิทธิพลตอการรับรู     สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฏ 
กลุมรัตนโกสินทร ซ่ึงทําใหผูวิจัยเห็นวา สภาพแวดลอมภายนอกมีการนาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพล
ตอระดับการรับรูสภาพการจดัองคการของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร แตกตางกันหรือไม 
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มปท, 2542. (อัดสําเนา) 
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รัตนา  ศิริพานชิ. หลักการสรางแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :   เจริญวิทย    
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สรอยตระกูล  (ติยวานนท)  อรรถมานะ. พฤติกรรมองคการ  :  ทฤษฏีและการประยุกต.  กรุงเทพฯ  : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541. 

สุธรรม  อารีกลู และคณะ. โครงการศึกษาวิจยัอุดมศกึษาไทย : วิกฤตและทางออก. กรุงเทพฯ  

: มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร, 2540. 

สมยศ  นาวีการ. การบริหาร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญา, 2536. 

____________. ทฤษฎีองคการ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจ, 2537.  

สํานักงานสถาบันราชภัฏ, กองแผนงาน. สรุปนานาทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการศกึษา.      
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วารสาร 
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สถาบันราชภฏัอุบลราชธนี 15, 1   มนีาคม  2543. 
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วิทยานิพนธ/งานวจิัย 
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ภาคผนวก ข 
 

แสดงคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฎ คาความเชื่อมัน่ 

การจําแนกงาน 

1. มกีารคํานงึถึงสภาพแวดลอมภายใน  และภายนอกสถาบันเปนสวนประกอบ  

    ในการพจิารณาการจัดจําแนกงาน 

 

.83952 

2. มีความสอดคลองกับพนัธกจิของสถาบัน .8347 

3. ชวยทําใหการปฏิบัติงานของสถาบัน บรรลุวัตถุประสงค .8444 

4. ชวยทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ดีข้ึน .8397 

5. ไมมีงานซํ้าซอนในการจัดจําแนกงานใน แตละหนวยงาน .8534 

การจัดแผนกงาน 

6. มีการใชทรัพยากรทางดานการจัดการ ได แก ทรัพยากรมนษุย การเงิน ขอมูล  

    ขาวสาร และทรัพยากรทางดานกายภาพ (อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ) 

 

.8397 

7. การจัดวางแผนงานมีความสอดคลองกับโครงสรางของสถาบัน .8417 

8. เมื่อมีปญหาเฉพาะดานเกิดข้ึน ไดมีการ จัดต้ังกลุมทํางานจากแผนกงานตางๆ  

    เพื่อ แกไขปญหาจนกวาปญหาจะสําเร็จลุลวง 

.8343 

9.  มีการปรึกษา หารือรวมกันในการทํางานในแตละแผนกงานระหวางผูใต  บังคับ 

     บัญชากับผูบังคับบัญชา 

.8404 

10. มีการจัดแผนกงานตามลักษณะของกลุมงานอยางเหมาะสม .8444 

11. มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อแกปญหารวมกนัระหวางหนวยงาน .8405 

12. ในแตละแผนกงานมีการปฏิบัติหนาที่ซ้ําซอนกนั .8551 

13.  ในสภาวะปจจุบันควรมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงการจดัแผนกงานใหม .8562 

อํานาจหนาที ่

14. มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจใหกับผูบริหารระดับตางๆ อยางเหมาะสม 

 

.8529 

15. ผูรับมอบอํานาจเขาใจและปฏิบัติหนาที่ไดอยางถกูตอง/เหมาะสม .8453 

16. มีการกาํหนดอํานาจหนาที่ใหสอดคลองกบัการปฏิบัติงานจริง .8425 

17. มีการปฏิบัติงานเกินขอบเขตของอํานาจทีไ่ดรับมอบหมาย .8437 

18. มกีารกระจายอํานาจใหผูบริหารในทกุ ๆ ระดับ .8451 
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สภาพการจัดองคการของสถาบันราชภัฎ คาความเชื่อมัน่ 

19. ผูใตบังคับบัญชาสามารถเสนอขอคิดเห็นที่ขัดแยงกับผูบังคับบัญชาได .8504 

20. การมอบอํานาจหนาที่ใหผูใตบังคับบัญชาไดสัดสวนกับปริมาณงานและความ  

      รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 

.8486 

21. เมื่อสถาบันกระจายอํานาจแลว บุคลากรมีความสามารถและมีความต้ังใจใน 

      การปฏิบัติงาน 

.8468 

22. การกระจายอํานาจในปจจุบันทําใหการปฏิบัติงานในแตละหนวยงานคลองตัว .8486 

23 เมื่อสถาบันกระจายอํานาจแลว ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็ว .8430 

24. บุคลากรมีอิสระในการทาํงานโดยไมจําเปนตองปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา  

      ทานคิดวาเปนความคิดที่ถูกตอง 

.8499 

การจัดสายการบังคับบัญชา  

25. ชองทางการประสานงานภายในหนวยงานมีความชัดเจน .8425 

26. มีการนเิทศงานตอผูใตบังคับบัญชาในแตละระดับอยางสม่ําเสมอ .8397 

27. จํานวนบุคลากรในแตละแผนกงาน มปีริมาณเหมาะสมกับการบังคับบัญชามาก 

      นอยเพยีงใด 

.8423 

28. มีการสั่งการขามสายการบงัคับบัญชามากนอยเพียงใด .8429 

29. มีความชัดเจนในสายของการบังคับบัญชา ระหวางตําแหนงตางๆ มากนอย 

      เพียงใด 

.8394 

30. มีความลาชาในการตัดสินใจและส่ังการ .8583 

31. ชองทางเดินของงานไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน .8552 

32. ควรมีการปรับปรุงสายการบงัคับบัญชาในแตละแผนกงาน .8547 

33. ควรเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดตัดสินในเร่ืองตาง ๆ .8459 

รวม .8496 
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