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บทคัดยอ 
         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาโท รุนที่ 2 ที่มีตอสาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนและ
สภาพแวดลอมในการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน โดยการวิจัยในครั้งนี ้ใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหจากการสัมภาษณระดับลึก ควบคูกับการสนทนากลุม โดยใชแนวคําถามที่สรางขึ้น ผูให
ขอมูลหลัก ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาโท รุนที่ 2 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรและตลิ่งชัน จํานวน 20 คน ผลการศึกษาพบวานักศึกษา มีความผูกพันตอสาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและเอกชนของมหาวิทยาศิลปากรเปนอยางมาก และมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและ
สภาพแวดลอมในการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ สภาพแวดลอมดานเพื่อน 
นักศึกษามีความรูสึกผูกพันและพึงพอใจในมิตรภาพที่ดีตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  สภาพแวดลอมทางดานการ
เรียนการสอน พบวาเนื้อหารายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรมีความสอดคลองกับหนาที่งานในความรับผิดชอบและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม  สภาพแวดลอมทางดานการบริหาร พบวาเจาหนาที่
ประสานงานใหความสะดวกกับนักศึกษาไดเปนอยางดีและตอเนื่อง   และสภาพแวดลอมทางดานอาคารสถานที ่
พบวาอาคารเรียน หองเรียน หองอาหาร มีจํานวนเหมาะสมเพียงพอตอนักศึกษา แตหองสุขาชํารุดมาก และ
บรรยากาศรอบๆ มหาวิทยาลัยรมรื่นและอากาศดีมาก 
 
คําสําคัญ :  ความผูกพัน  นักศึกษาระดับปริญญาโท  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

 
Abstract 

 The purpose of the research was to study a commitment between graduate students of 2nd 
class which affected the field of Public and Private Management, Faculty of Management Science, 
Silpakorn University, and students’ opinion on course management and educational environment in the 
field of Public and Private Management. This research used a qualitative research approach. The data 
analysis was made from an in-depth interview, as well as a group discussion by using a research  
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guideline. The main informants were 20 graduate students of 2nd class of Public and Private 
Management Program, Sanamchandra Palace campus and Talingchan campus. According to the 
results, the students had a deep commitment to the field of Public and Private Management, Silpakorn 
University. The graduate student’ opinion on the course management and educational environment of 
this field of study were as follow: For friendship environment, students had a binding feeling and were 
satisfied with a good friendship and good support. For learning environment, The research found that 
content described in the course syllabus corresponded with a responsible task and it could be 
appropriately applied. For management environment, coordinators provided good, continuous service 
to students. And for place and building, it was found that building, classroom, and restaurant were 
enough for students even though a toilet worn out. Overall, the environment around the university was 
very clean and nice. 
 
Keywords : commitment, the graduate students, Public and Private Management 
E-mail : minato_56@hotmail.com 

 
คํานํา 

              มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ปจจุบันมีคณะทั้งหมด 14 คณะวิชา เปดทําการสอนตั้งแตป พ.ศ 2486 เปนตนมา และไดกอตั้งคณะวิทยาการ
จัดการ โดยอยูที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีขึ้นในป พ.ศ 2545 โดยมีพันธกิจเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู 
มีความเปนผูนํา เพียบพรอมดวยคุณธรรม และมีมาตรฐาน และสามารถแขงขันไดในระดับสากล เพื่อเปนการ
ดําเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการกระจายการบริหารวิชาการแกสังคมของประเทศ ทางคณะวิทยาการ
จัดการจึงไดจัดทําหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนสําหรับนักศึกษา เรียกวา MPPM เปนครั้งแรกที่วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และตอมาไดขยายหลักสูตรมาที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ตั้งอยูที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งนี้เพื่อเปนการกระจายความรูและขยายโอกาสการศึกษาแกชุมชน และเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพความรูความสามารถทางการบริหารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยอยูบนพื้นฐานของการบูรณาการศาสตรและศิลปที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม 
รวมทั้งกําหนดกลยุทธทางธุรกิจเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางสังคมทั้งภายในและตางประเทศ ให
เปนบัณฑิตที่มีความรู มีคุณธรรม และสามารถพัฒนาองคกรของตนใหบรรลุตามวัตถุประสงค เพื่อยังประโยชนแก
องคการและประเทศชาติโดยรวม  (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552) 
             ความสําคัญของความผูกพันตอสถาบันของนักศึกษา เปนการสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติทั่วๆ ไปของ
นักศึกษาที่มีตอสถาบันในสวนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ และการจัดประสบการณเพื่อเรียนรูของสถาบัน  โดย
ความผูกพันตอสถาบันของนักศึกษาไมเพียงแตจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในระหวางที่
ศึกษาอยูในสถาบันเทานั้น  แตยังมีผลตอความสัมพันธระหวางนักศึกษากับสถาบันในอนาคตดวย ซึ่งจะเห็นไดจาก
การที่นักศึกษาไดแสดงออกถึงความตั้งใจในการใชความพยายามที่จะทําทุกอยางเพื่อสถาบันของตนเอง(ศศิธร วงศ
ประเสริฐ, 2547) 
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              นักศึกษาเปนสมาชิกที่สําคัญตอการคงอยูของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาขาดความผูกพันตอ
สถาบันการศึกษาแลว ยอมนํามาซึ่งผลเสียตอสถาบันในดานทรัพยากรที่สถาบันตองสูญเสียไปโดยการทําวิจัยครั้งนี้
จะสําเร็จไดนั้น ปจจัยที่ถือวาสําคัญก็คือ การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนนักศึกษาในการตอบคําถามเกี่ยวกับการ
มีปฏิสัมพันธในหองเรียนและมหาวิทยาลัย การรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจในการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เปนตน ซึ่งคําตอบที่ไดนั้นจะนํามาเปนขอเสนอแนะใหกับ
มหาวิทยาลัยในปรับปรุงแกไขตอไป ดังนั้นหากผูบริหารของโครงการนี้สามารถทราบถึงขอมูลที่จะชวยสงเสริม และ
ปลูกฝงการมีจิตสํานึกในเรื่องของความผูกพันตอมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษา ยอมจะกอใหเกิดผลดีกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในอนาคตดวย 
            ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยในฐานะที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท รุนที่ 2 สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความผูกพันของนักศึกษาปริญญาโท รุนที่ 2 ที่มีตอสาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทราบถึงความผูกพันตอมหาวิทยาลัยแหงนี ้
รวมทั้งความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน  และเพื่อเปนขอมูลที่
เปนประโยชนสําหรับผูบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยสามารถนําผลการศึกษาไป
เปนแนวทางในการปรับปรุงและแกไขปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความผูกพันของนักศึกษาตอมหาวิทยาลัยตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงความผูกพันของนักศึกษาปริญญาโท รุนที่ 2 ที่มีตอสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมในการศึกษาของสาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

 
อุปกรณและวิธีการ 

เครื่องมือและอุปกรณ 
1. แนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก 
2. อุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก สมุดบันทึก เทปบันทึกเสียง และกลองถายรูป เปนตน 

วิธีการที่ใชในการวิจัย 
1. การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารตางๆ เชน ผลงานการวิจัย วารสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ  การคนควา

ทางเว็บไซต  
2. การสัมภาษณแบบเจาะลึกควบคูกับการสนทนากลุม ผูใหขอมูลหลัก คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท   

รุนที ่2 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและตลิ่งชัน จํานวน 20 คน  
วิธีการเก็บขอมูล 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
ตางๆ 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม ซึ่งเปนขอมูล
เชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ (Interview) 
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วิธีการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยจะนําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกและการถอดเทปบันทึกเสียงมาจัดแยก

เปนหมวดหมูตามประเด็นตางๆ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล  

ผูวิจัยใชวิธีการการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) การตรวจสอบสามเสาดานขอมลู โดยพิจารณา
แหลงเวลา แหลงสถานที่ และแหลงบุคคลที่แตกตางกัน การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย โดยตรวจสอบจากผูวิจัย 
หลายคน และการตรวจสอบสามเสาดานวิธีเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ กัน เชน          
การสัมภาษณระดับลึก และการสนทนากลุม เพื่อรวบรวมขอมูลในเรื่องเดียวกัน    
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
สวนที่ 1 ความผูกพันของนักศึกษาปริญญาโท รุนที่ 2 ที่มีตอสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 Steers (1977) ไดใหนิยามของความผูกพันตอองคกรวาดวยลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 1)ความเชื่อ
อยางแรงกลา และการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร  เปนลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อดานทัศนคติใน
เชิงบวกตอองคกร มีความผูกพันอยางแทจริงตอคานิยมและเปาหมายของตนดวย มีความเชื่อวาองคกรนี้เปน
องคกรที่ดีที่สุดที่ตนจะทํางานดวยความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกร 2)ความเต็มใจที่จะทุมเทความ
พยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร เปนลักษณะที่บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็ม
ความสามารถ เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายเกิดผลประโยชนตอองคกร และมีความหวงใยตอ
ความเปนไปขององคกร 3)ความปรารถนาอยางยิ่งที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกร เปนลักษณะ
บุคลากรแสดงความตองการ และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองคกรนี้ตลอดไป มีความจงรักภักดีตอองคกร มีความ
ภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคกร และพรอมที่จะบอกกับคนอื่นวาตนเปนสมาชิกขององคกรและรูสึกวาตน
เปนสวนหนึ่งขององคกร สนับสนุนและสรางสรรคองคกรใหดียิ่งขึ้น 

จากการศึกษาพบวานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรและตลิ่งชัน จํานวน 20 คน ไดใหคํานิยามความผูกพันตอสถาบันวาคือ ความรูสึกเปน
เจาของสถาบัน ความรูสึกนึกคิดที่ดีตอสถาบัน  ความภาคภูมิใจและยอมรับในสถาบัน มิตรภาพของเพื่อน ความ
จงรักภักดีและตองการเปนสมาชิกของสถาบัน  โดยนักศึกษาพยายามทําตามเปาหมายและคานิยม เพื่อใหไดเปน
สวนหนึ่งของสถาบัน  นักศึกษายอมรับและภูมิใจที่สถาบันพยายามทําใหเปนสถาบันที่เปนเลิศและมีความสามารถ
ในการตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมเปน
สําคัญ  และยังมุงหวังที่จะพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองตอไป  กลาวโดยสรุปนักศึกษารูสึกรักและผูกพันตอ
สถาบันแหงนี้มาก เพราะสถาบันแหงนี้มีความหลากหลายที่กลมกลืน มีทั้งศาสตรและศิลป มีเอกลักษณเฉพาะตัว
ของนักศึกษาที่แตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยนักศึกษามีความจงรักภักดีและตองการเปนสมาชิกของสถาบัน
แหงนี้ตอไป และนักศึกษารูสึกภาคภูมิใจมากเมื่อไดบอกคนทั่วๆ ไปวาไดเปนนักศึกษาของสถาบันแหงนี้ เพราะ
สถาบันแหงนี้เปนสถาบันที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของสังคม 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมในการศึกษาของสาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

Astin (1971)  ไดใหความหมายวาสภาพแวดลอมสถาบันโดยทั่วไปหมายถึงคุณลักษณะตางๆ ของสถาบัน
หรือมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนานิสิตและไดใหความหมายของสิ่งเราเชิงสภาพแวดลอมของสถาบันไว
วาเปนพฤติกรรมเหตุการณหรือคุณลักษณะใดๆ ของสถาบันที่สังเกตเห็นได และที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการรับรูดานประสาทสัมผัสของทุกคนในสถาบันโดยเฉพาะนักศึกษา สภาพที่เปนอยูหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตางๆ 
เหลานี้ สามารถจะยืนยันและตรวจสอบไดจากการสังเกตอิสระ ซึ่งไดแบงสิ่งเราเชิงสภาพแวดลอมออกเปน 4 ดาน 
คือ  

1. สภาพแวดลอมทางดานเพื่อน  
2. สภาพแวดลอมทางดานการเรียนการสอน  
3. สภาพแวดลอมทางดานการบริหาร  
4. สภาพแวดลอมทางดานอาคารและสถานที ่

 สภาพแวดลอมทางดานเพื่อน 
สภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อน เปนสภาพแวดลอมที่สําคัญและมีอิทธิพลตอนักศึกษาอยางมาก นักศึกษาที่

กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเปนกลุมบุคคลที่อยูในวัยกําลังเจริญเติบโต เปนผูใหญทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความอยากรูอยากเห็นของความเปนอิสระ มีความเชื่อมั่นในอุดมการณและ
ความคิดใหมๆ นักศึกษาเมื่อเขาไปอยูในสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีความสัมพันธกับกลุมเพื่อน  กลุมเพื่อนจึงมี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการทางดานความรู ทัศนคติ บุคลิกภาพและคุณธรรมของนักศึกษา 
นักศึกษาตองใชเวลาสวนใหญในสถาบันอุดมศึกษาจึงตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในกลุมเพื่อน และ
สภาพแวดลอมทางสังคม (รัตนาภรณ ศรีพุมบาง, 2550)  

จากการศึกษาพบวา เพื่อนที่ดีตองมีลักษณะ คือ มีความจริงใจตอกัน ชวยเหลือ แบงปน ใหเกียรติซึ่งกัน
และกัน ใหกําลังใจกัน คอยสนับสนุนในทางทีด ีและไมเห็นแกตัว  โดยการคบเพื่อนทําใหนักศึกษามีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลดานทัศนคติของเพื่อนตางวัย ตางความคิด ทําใหเรียนรูโลกไดกวางขึ้น และเขาใจคนอื่นมากขึ้นดวย  การมี
เพื่อนที่ดีทําใหนักศึกษามีการติดตอพบปะหรือทํากิจกรรมกับกลุมเพื่อนนอกเวลาเรียน เชน นัดกันทํารายงานกลุม 
นดักันติวขอสอบกอนสอบ ไปทานขาว และไปเที่ยว ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหนักศึกษารูสึกผูกพันและพึงพอใจในมิตรภาพ
ของเพื่อนมาก และนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อนรวมชั้นเรียนวาในการศึกษาระดับปริญญาโทจะตองมี
เพื่อนที่หลากหลายทางดานอายุและอาชีพ ทําใหเกิดความหลากหลายทางดานความคิด และดานอารมณ แตสวน
ใหญนักศึกษาก็เขากันไดดีกับเพื่อนทุกคน 
 
สภาพแวดลอมทางดานการเรียนการสอน 

สภาพแวดลอมทางดานการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการสราง
บรรยากาศ ในการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดความรู และสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
ประกอบกับการจัดหลักสูตร พฤติกรรมการสอนของอาจารย การนําสื่อการเรียนการสอนมาใชอยางถูกตอง และ
เหมาะสม และรวมถึงสัมพันธภาพระหวางผูสอนกับผูเรียน องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 
(รัตนาภรณ ศรีพุมบาง, 2550) 
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จากการศึกษาพบวา  หลักสูตรและเนื้อหาในบางรายวิชาของการจัดการภาครัฐและเอกชนสามารถนําไป
บูรณาการใชกับชีวิตการทํางานและชีวิตประจําวันได เชน วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สามารถไปชวยในเรื่อง
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในสายงานฝายบุคคลได   และจากการที่
คณะวิทยาการจัดการไดเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากรในการสอน ทําใหนักศึกษารูสึกดีใจและ
ภูมิใจ เพราะเปนการเปดโอกาสการเรียนรูที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถเรียนรูไดจากประสบการณตรงของ
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่มาเปนวิทยากรไดดวย ดานวัสดุ อุปกรณในการเรียนและการสอนจัดวาทันสมัยใน
ระดับหนึ่ง มีผลตอการเรียนการสอน เพราะถาอุปกรณมีความทันสมัยมากจะทําใหดึงดูดใจผูเรียนมากขึ้น แตถา
อุปกรณลาสมัยอาจทําใหผูเรียนไมเขาใจในเนื้อหาที่เรียน และนักศึกษารูสึกเชื่อมั่นในอาจารยผูสอนบางคนในเรื่อง
การสอนในรายวิชานั้นๆ ที่อาจารยผูสอนมีประสบการณในการสอนมาหลายป แตมีผูสอนบางคนที่นักศึกษาไม
เชื่อมั่นแตตองยอมรับ เนื่องจากวาเราเลือกที่จะมาเรียนในสถาบันแหงนี้แลว 
สภาพแวดลอมทางดานการบริหาร 

สภาพแวดลอมทางดานการบริหาร หมายถึง การดําเนินงานดานการบริหารสถาบันรวมทั้งนโยบาย 
กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ที่มีผลบังคับใชกับนักศึกษาและบุคลากรในสถาบัน ระบบการบริหารเปนองคประกอบ
ที่สําคัญในการจัดการศึกษา ถาระบบบริหารเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะชวยใหนักศึกษาพัฒนาอยางเต็มที ่
ระบบบริหารที่ดีตองใหสถาบันมีอิสระในการดําเนินงาน เปดโอกาสใหอาจารยและนักศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการ 
ฝายบริหารจะตองเขาใจ หลักการบริหาร เขาใจลักษณะอุดมศึกษาทั้งในดานเกี่ยวกับผูเรียนและลักษณะการเรียน
การสอน ซึ่งแตกตางจากการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังตองมีความสามารถในการ
บริหารบุคลากรในสถาบัน สรางระบบการบริหารใหมีความยุติธรรมแกทุกฝาย และเปดโอกาสใหบุคลากรของ
สถาบันไดรับความกาวหนาในหนาที่การงานอยางทั่วกัน(อํานวย บานปรีชา, 2544) 
 จากการศึกษาพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
วาเปนทางเลือกใหมของสถาบันแหงนี้ และเปนการเปดโอกาสใหไดศึกษารายวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งสองภาคหนวยงาน และเปนการผสมผสานที่กลมกลืนและลงตัว  
โดยเจาหนาที่ประสานงานใหความสะดวกในเรื่องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและเรื่องอื่นๆ  เปนอยางดีและ
ตอเนื่อง มีความกระตือรือรนและสามารถชวยติดตออาจารยใหดวย นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการ
ของหองสมุด และเอกสาร ตําราเรียน หนังสือและวารสารอื่นๆ ในหองสมุดวาสถานที่เพียงพอตอจํานวนศึกษา  
เอกสารบางอยางลาสมัยเกินไป ตําราเรียนนอยเกินไป แตบริการของหองสมุดดีเยี่ยมโดยเจาหนาที่จะมีสวนชวยใน
การสืบคนหนังสือในกรณีที่นักศึกษาหาไมพบ หรือในกรณีที่หนังสืออยูวิทยาเขตอื่นเจาหนาที่จะประสานงานเพื่อยืม
ใหนักศึกษา และสถาบันมีการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอนักศึกษา และใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมตางๆ 
ของนักศึกษาพอสมควร โดยเฉพาะคณะวิทยาการจัดการจัดมีการจัดการที่ดีมาก เพราะนักศึกษาไมตองทําอะไร 
และไมตองเสียคาใชจายเอง 
สภาพแวดลอมทางดานอาคารและสถานที่ 

สภาพแวดลอมดานอาคารและสถานที่ หมายถึง สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ หรือที่มนุษยสรางขึ้นที่มี
อิทธิพลตอบุคคลที่อยูในสภาพแวดลอมนั้น เชน บริเวณสภาพพื้นที่ของสถานที่ตั้งอาคารเรียน หองเรียน 
หองปฏิบัติการ หองสมุด โรงอาหาร หองพยาบาล สนามกีฬา สถานที่พักผอน การตกแตงอาคารสถานที่และสิ่ง
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อํานวยความสะดวกตางๆ ภายในบริเวณสถานศึกษารวมทั้งสภาพแสงเสียง และอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอความเปนอยู 
และการพัฒนาในดานตางๆ ของนักศึกษา (รัตนาภรณ ศรีพุมบาง, 2550) 

จากการศึกษา พบวานักศึกษามีความคิดเห็นวาอาคารเรียนและหองเรียนคอนขางดี แตควรจะปรับปรุง
เรื่องเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีสภาพเกาใชงานมานาน หองสุขาคอนขางสกปรก  หองอาหารมีจํานวนนอย ไม
เพียงพอตอนักศึกษา บรรยากาศของหองเรียนมีผลตอการเรียนของนักศึกษาพอสมควร ถาบรรยากาศดีก็เพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียน แตถามีเสียงรบกวนก็ทําใหเรียนไมคอยรูเรื่อง และนักศึกษารูสึกดีและชอบสภาพแวดลอม
รอบๆ สถาบัน เพราะเปนสถาบันที่มีตนไมมาก จึงทําใหนักศึกษารมรื่น และสดชื่น  
วิจารณผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยขางตนจะพบวา สภาพแวดลอมทางดานเพื่อน สภาพแวดลอมทางดานการเรียนการสอน 
สภาพแวดลอมทางดานการบริหาร และสภาพแวดลอมทางดานอาคารและสถานที่ มีผลตอความผูกพันของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับหนึ่ง ดังนั้นเพื่อใหเกิดความผูกผันตอ
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชนของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ควรใหความสําคัญกับเรื่องความผูกพันใหมากขึ้นและควรมีนโยบายในการจัดกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถรวม
กระทําได 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรและตลิ่งชัน มีความผูกพันตอมหาวิทยาศิลปากรเปนอยางมาก โดยนักศึกษาพยายามทํา
ตามเปาหมายและคานิยม เพื่อใหไดเปนสวนหนึ่งของสถาบัน และนักศึกษารูสึกภาคภูมิใจมากเมื่อไดบอกคนทั่วๆ 
ไปวาไดเปนนักศึกษาของสถาบันแหงนี ้เพราะสถาบันแหงนี้เปนสถาบันที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของสังคม  
และนักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมในการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ สภาพแวดลอมทางดานเพื่อน นักศึกษารูสึกผูกพันและพึงพอใจในมิตรภาพที่ดีของ
เพื่อนในการชวยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สภาพแวดลอมทางดานการเรียนการสอน พบวา
หลักสูตรและเนื้อหาในบางรายวิชาของการจัดการภาครัฐและเอกชนสามารถนําไปบูรณาการใชกับชีวิตการทํางาน
และชีวิตประจําวันได  สภาพแวดลอมทางดานการบริหาร พบวาเจาหนาที่ประสานงานใหความสะดวกในเรื่องการ
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและเรื่องอื่นๆ  เปนอยางดีและตอเนื่อง มีความกระตือรือรนและสามารถชวยติดตอ
อาจารยใหดวย สภาพแวดลอมทางดานอาคารสถานที่ นักศึกษามีความคิดเห็นวาอาคารเรียนและหองเรียน
คอนขางด ีแตควรจะปรับปรุงเรื่องเครื่องปรับอากาศเพราะวาเกามาก  เมื่อเปดในเวลาเรียนจะเกิดเสียงรบกวน หอง
สุขาคอนขางสกปรก  หองอาหารมีจํานวนนอยเกินไปไมเพียงพอตอนักศึกษา 
ขอเสนอแนะ  

จากการศึกษาพบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมในการศึกษา
ในสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนในระดับหนึ่ง และเพื่อใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูศึกษาจึงมีขอเสนอ ดังนี ้

1. ควรกําหนดเนื้อหาในสาขาวิชาใหมีความทันสมัยและเปนประโยชนในทางวิชาการ ควรบรรจุรายวิชา
ใหมๆ เขาไวในหลักสูตร  
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2. งานบริหารหองสมุด ถือวาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการศึกษาของทุกสาขา ดังนั้นควรจัดใหมีเอกสาร 
ตําราที่ทันสมัย สอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่เรียนและมีจํานวนเพียงพอตอความตองการในการคนควาของนักศึกษา 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรทําการศึกษาซ้ําวาปญหาตางๆ ไดรับการปรับปรุงและแกไขใหดีขึ้นหรือไม และควรศกึษาถึงปจจัย 
อื่นที่มีผลตอทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันตอสถาบัน 

2. ควรทําการศึกษาวามีปจจัยใดที่จะกระตุนใหนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาไปแลว มีความรูสึกอยากกลับ
มารวมทํากิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 
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