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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความตองการเขาศึกษาตอ ความตองการใชบุคลากรของผูใชบัณฑิต 
วิเคราะหจุดเนนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตลอดจนสํารวจความพรอมในการเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล ผลการศึกษาพบวา  
 (1) กลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเทา มีความ
ตองการ/สนใจศึกษาตอ จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 82.25 และมีความสนใจเลือกเรียนหากมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสงขลาเปดหลักสูตรดังกลาว จํานวน 341 คน คิดเปนรอยละ 85.25 โดยเหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกเรียนของผูมี
ความสนใจเลือกเรียน พบวา เน่ืองจากใกลบาน และเปนหลักสูตรนาสนใจ มีความโดดเดน และตลาดงานมีความ
ตองการสูง  
 (2) กลุมตัวอยางท่ีเปนหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา สวนใหญมีความตองการท่ีจะรับบัณฑิตท่ีจบสาขา
ดังกลาว และไดระบุความตองการใชบุคลากรระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ของ
หนวยงาน ซึ่งมีความตองการในระดับปานกลาง (3-5 คน)  
 (3) กลุมตัวอยางซึ่งเปนนักวิชาการ สวนใหญเห็นวา ควรมีจุดเนนของหลักสูตรท่ีสามารถผลิตบัณฑิต        
ท่ีมีความสามารถในเชิงปฏิบัติ โดยมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียน
การสอน มีรายวิชาท่ีทันสมัย สงเสริมความสามารถทางดานภาษาใหแกนักศึกษา เพ่ือใหหลักสูตรเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากล 
 (4) ความพรอมในการเปดสอนระดับปริญญาตรี พบวา ดานอาจารยผูสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยตองเรงดําเนินการใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คําสําคัญ: การศึกษาความเปนไปได, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
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Abstract 
 This research aims to explore the Admission Requirements, The personnel demand of 
Graduates Users, Analyze focus of the Bachelor Degree, And explore the preparedness for opened 
teaching the Bachelor Degree of Public and Private Management, Songkhla Rajabhat University, 
Satun Campus. The results of the study revealed that 
 (1) A representative sample of Students who are studying in high school 6 or equivalent 
have interested in the study Admission of 329 people. (82.25 percent) And interested in studying 
if Songkhla Rajabhat University opened teaching the Bachelor Degree of Public and Private 
Management of 341 people. (85.25 percent) The reason for decision of interested in studying 
because close to home, The course is interest, outstanding, and the job market has a high 
demand. 
 (2) A representative sample of Head in the organization. Most want to Graduates this 
branch which demand moderate. (3-5 people) 
 (3) A representative sample of Scholar. Most of the opinion that should be highlighted of 
the course is to produce graduates who have the ability to practice. Have Cooperation with other 
agencies, Both government and the private sector in education management. Modern Courses. 
Support to ability for language skills to students in order to the courses It is recognized 
internationally. 
 (4) The preparedness for opened teaching the Bachelor Degree revealed that The lecturers 
and learning support.. Universities need to speed up the process as announced by the Commission on 
Higher Education. 
Keyword: A Feasibility Study, Bachelor of Arts Program, Public and Private Management 
 
บทนํา 

องคกรภาครัฐและภาคเอกชน ถือเปนรากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศ ทามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ และหากการบริหารจัดการองคกรภาครัฐและ
ภาคเอกชนไมมีประสิทธิภาพ ก็จะสงผลกระทบตอการพัฒนาสังคมของประเทศ และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวมดวย อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ยังเปนการมององคกรท้ังสองประเภท
อยางแยกสวน ทําใหขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธและความสําคัญขององคกรท้ังสอง ท้ังท่ีในเชิงปฏิบัติแลวองคกร
ท้ังสองตางมีปฏิสัมพันธเชื่อมโยงการทํางานรวมกันอยางหลีกเลี่ยงไมได แมแตขนาดหลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน
สวนใหญในปจจุบัน ก็ยังแยกออกเปนสาขาวิชาการบริหารรัฐกิจกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จึงทําใหบัณฑิตท่ีจบ
ออกมาจากหลักสูตรท้ัง 2 มีความรูความเขาใจเฉพาะศาสตรในสาขาวิชาท่ีตนเรียน ขณะเดียวกันก็ขาดความรูความ
เขาใจในศาสตรท่ีไมไดเรียน ท้ังท่ีท้ัง 2 ศาสตรตางมีความสัมพันธกันและชวยใหการทํางานของบัณฑิตท่ีจะจบ
ออกมามีคุณภาพมากขึน้จากความรอบรูและสามารถบูรณาการท้ังสองศาสตรได และทําใหเปนบุคคลท่ีมีความทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม มีความรอบรู ทันสมัย สามารถบูรณาการความรู และใชทักษะท่ีไดศึกษา
มาชวยขับเคลื่อนและพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาในหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ควรดําเนินการในลักษณะของการบูรณา
การศาสตรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยใหความสําคัญดานการบริหารรัฐกิจควบคูไปกับการบริหารธุรกิจ โดยใหผูเรียนไดมี
ความรูและสามารถใชหลักการจัดการท้ังดานการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ หรือศาสตรทางสังคมอื่นๆ 
เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตทางการจัดการท่ีมีความทันสมัย ซ่ึงนาจะสอดคลองกับดานความตองการของตลาดผูใช
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บัณฑิตท่ีคาดวามีความตองการใชบุคลากรท่ีมีความเขาใจและสามารถบูรณาการความรู ท้ังดานบริหารรัฐกิจและ
บริหารธุรกิจได มีความทันสมัย ซ่ึงสงผลตอองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีระบบทํางานเชื่อมโยงกันตลอดเวลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล โดย
ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2552 เพ่ือรองรับการพัฒนาจังหวัด
ใหสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใต และคณะรัฐมนตรีไดลงมติรับทราบและเห็นชอบ 
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล กรอบวงเงินงบประมาณ (พ.ศ. 2554-2559) จํานวน 
2,755.0715 ลานบาท จากผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต คร้ังท่ี 
2/2554 เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงจะเปนสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีภาคใตท่ีมีหนาท่ีสําคัญในการผลิต
กําลังคน เพ่ือรองรับ ขยาย และกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภูมิศาสตรจังหวัดสตูล ตาม
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล พ.ศ. 2556-2559 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 
2555) ดังน้ัน เพ่ือตอบสนองตอแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล พ.ศ. 2556-2559 
แผนการพัฒนาระดับอุดมศึกษา และสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2555) และความสําคัญเรงดวนตอการผลิตกําลังคนท่ีมีความรูความเขาใจภายใตหลักสหสาขาวิชา จึงควรจัดทํา
หลักสูตรดานการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีมุงเนนการบูรณาการศาสตรดานการบริหารรัฐกิจและการ
บริหารธุรกิจ เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางการจัดการท่ีทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกับโลกของการ
ทํางานไดจริง ท้ังในสวนภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับเมื่อพิจารณาดานศักยภาพความพรอมดานอาจารยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวา สามารถรองรับการเปดหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนได เน่ืองจากมี
อาจารยระดับวุฒิปริญญาเอกในสาขาการจัดการ ท่ีมาจากโครงการทุนระดับปริญญาเอกเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากน้ัน หากเปด
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ซ่ึงไดกอสรางอาคารเรียน 
และสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับหน่ึงแลว ก็คาดวามีความพรอมตอการเปดรับนักศึกษาเพ่ือจัดการเรียนการสอน
ในสาขาดังกลาวได ในปการศึกษา 2561 

ดังน้ัน คณะผูวิจัย จึงศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหทราบถึงแนวโนมความตองการของผูเรียน และความเปนไปไดในการเปดสอนใน
สาขาวิชาดังกลาว อันจะทําใหไดขอมูลเชิงประจักษ รองรับตอการเปดหลักสูตร และนําไปสูการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือสํารวจความตองการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล 
2. เพ่ือสํารวจความตองการใชบุคลากรของผูใชบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
3. เพ่ือศึกษาจุดเนนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล ในการตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตและสรางความแตกตางจากสถาบันอื่น 
4. เพ่ือสํารวจความพรอมในการเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  การจัดการเรียนการสอนดานการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนในระดับปริญญาตรี พบวา การจัดการ
เรียนการสอนดานการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สวนใหญเปนการเปดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ซ่ึงมีจํานวนหลายมหาวิทยาลัย สวนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยตางๆ ยังแยกจัดการเรียนการสอนออกเปน สาขา
รัฐประศาสนศาสตร และสาขาบริหารธุรกิจ อยางไรก็ตาม พบวามี 2 สถาบัน ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน
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สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หรือใกลเคียง ไดแก หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ของสถาบัน
รัชตภาคย (สถาบันรัชตภาคย, 2557) และหลักสตูรการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 2558) 

 อยางไรก็ตาม ในการเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรีน้ัน ควรคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 
 1. เกณฑมาตรฐานของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพ่ือใหเกิดการการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับพลวัตของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รองรับการบริหารจัดการ
หลักสูตรท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางตามจุดเนนของสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตลาดแรงงาน ความกาวหนาของศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมท้ังบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 

 2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) เปนกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ประกอบดวย (1) ระดับคุณวุฒิ และ (2) คุณภาพบัณฑิต (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2552) 

 3. แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนแนวทางเพ่ือเปนการ
เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเปนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 

 4. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามขอกําหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงเปนขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดขึ้นเพ่ือใหการจัด
การศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมีความเหมาะสมกับสังคมปจจุบันและเพ่ือความคลองตัวในการจัดการศึกษา
มากขึ้นภายใตเกณฑมาตรฐานในการจัดการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2558) 
  อาชารินทร แปนสุข (2557) ไดศึกษาเร่ือง ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
ตองการศึกษาตอในหลักสูตรท่ีตองการศึกษาตอ ณ วิทยาเขตสตูล ตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 5 
อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 หลักสูตรการจัดการทองเท่ียว อันดับ 2 การจัดการสิ่งแวดลอม อันดับ 3 การจัดการ 
อันดับ 4 การสอนอุดมศึกษา และอันดับ 5 การสอนภาษาอังกฤษ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามในการดําเนินการวิจัย และวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ใชสถิติบรรยายพ้ืนฐาน ไดแก คาความถี่ คารอยละ ในสวนของการวิเคราะหขอคําถาม
ปลายเปด และการศึกษาความพรอมในการเปดหลักสูตร ใชการพรรณนารายละเอียด 

สวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี แบงออกเปน 3 กลุม คือ 
1. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเทา ท่ีกําลังศึกษาท้ังสถานศึกษาภาครัฐและ

ภาคเอกชน ซ่ึงกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเทา โดยมีวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบงาย 
และเพ่ือใหไดความนาเชื่อถือในการเก็บรวบรวมขอมูล จึงเก็บตัวอยาง จํานวน 400 คน ซ่ึงเปนไปตามเกณฑกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางของ Teddlie and Tashakkori (2009) 

2. หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนผูใชบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ใน
หนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเก็บ
ตัวอยางจํานวน 40 คน โดยมีหลักเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางดังน้ี 
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 2.1 เปนผูบริหารท่ีมีความรับผิดชอบในงานดานการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
 2.2 เปนผูบริหารในหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานดานการจัดการ

ภาครัฐและภาคเอกชน 
3. ผูทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการ ทางดานสาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หรือสาขาท่ีเก่ียวของ ใน

หนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 12 คน 
โดยกําหนดเกณฑการเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ี  

 3.1 เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษผูสอนในสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

ท้ังน้ี ประชากรและกลุมตัวอยาง ท้ัง 3 กลุม จะอยูในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน สถาบันการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน ในพ้ืนท่ีจํานวน 4 จังหวัด ไดแก สตูล ตรัง พัทลุง และสงขลา 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชิงสํารวจ ไดเก็บขอมูลจากประชากร 3 กลุม ไดแก นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 หรือเทียบเทา ท่ีกําลังศึกษาท้ังสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.6 หรือเทียบเทา จํานวน  400 คน กลุมหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนผูใชบัณฑิต ในหนวยงานของภาครัฐ
และภาคเอกชน จํานวน 40  คน และกลุมนักวิชาการทางดานสาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ จํานวน 12 คน โดยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สวนการวิเคราะหขอมูลใชสถิติ
การแจกแจงความถี่ และรอยละ 
 กลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจเพ่ือทําการวิจัยในคร้ังน้ี เปนผูเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ซ่ึงเปนนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเทา ท่ีกําลังศึกษาท้ังสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกําลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเทา ในเขต 4 จังหวัดภาคใต ไดแก สตูล ตรัง พัทลุง และสงขลา 
จํานวน 400 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 71.75 อายุ 17-20 ป จํานวน 
400 คน คิดเปนรอยละ 100.00 เรียนอยูโปรแกรมศิลป-คณิต จํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ 74.50 และอยูใน
สถานศึกษาซ่ึงมีท่ีตั้งอยูในจังหวัดสตูล เปนสวนใหญ จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.75 
 สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนผูใชบัณฑิต ในหนวยงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน จํานวน 40 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 77.50 มีอายุมากกวา 45 ป ขึ้นไป 
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 85.00 มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 82.50 สังกัด
หนวยงานราชการ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 52.50 ดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น จํานวน 19 คน คิดเปน  
รอยละ 47.50 และมีระยะเวลาดํารงตําแหนง 5 - 10 ป เปนสวนใหญ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 55.00 
 สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักวิชาการทางดานสาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ จํานวน 12 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 66.70 มีอายุ 36 - 45 ป จํานวน 8 
คน คิดเปนรอยละ 66.70 วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 83.35 สังกัดหนวยงานราชการ 
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ดํารงตําแหนงอาจารย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 75.00 และมีระยะเวลา
ดํารงตําแหนง 5 - 10 ป เปนสวนใหญ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 58.35 
 ความตองการและความสนใจท่ีจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรดานการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน กลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเทา ท่ีกําลังศึกษาท้ัง
สถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเทา พบวา กลุม
ตัวอยางมีความตองการ/สนใจ จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 82.25 โดยหากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยา
เขตสตูล เปดสอนหรือรับนักศึกษาเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน กลุม
ตัวอยางมคีวามสนใจเลือกเรียน จํานวน 341 คน คิดเปนรอยละ 85.25 สําหรับเหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกเรียนของผูมี
ความสนใจเลือกเรียน พบวา เพราะใกลบาน จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 53.37 รองลงมาคือ หลักสูตรนาสนใจ 
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มีความโดดเดน จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 32.85 และตลาดงานมีความตองการสูง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 
13.78 ตามลําดับ สวนเหตุผลท่ีตัดสินใจไมเลือกเรียนของผูไมมีความสนใจเลือกเรียน เพราะยังไมใชหลักสูตรท่ีชอบ
และสนใจอยางแทจริง จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 59.32 รองลงมาคือ ไกลบาน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 
22.04 และตลาดงานมีความตองการต่ํา จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 18.64 ตามลําดับ 

ความตองการของหนวยงานท่ีจะรับบัณฑิตท่ีจบสาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนเขาทํางาน กลุม
ตัวอยางท่ีเปนหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาสวนใหญมีความตองการท่ีจะรับ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 60.00 
รองลงมา คือ ไมแนใจ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และไดระบุความตองการใชบุคลากรระดับปริญญาตรี 
สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ของหนวยงาน ซึ่งมีความตองการในระดับปานกลาง (3-5 คน) จํานวน 33 
คน คิดเปนรอยละ 82.50 รองลงมาคือ มีความตองการในระดับมาก (มากกวา 5 คน) จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
15.00 โดยผูสําเร็จการศึกษาควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี 1. มีความรูความสามารถดานจริยธรรมทางการจัดการ 2. มี
ความรูความสามารถดานการจัดการเชิงกลยุทธ 3. มีความสามารถติดตอสื่อสารและประสานงานกับผูอื่นไดเปน
อยางด ี4. มีความมีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทํางาน 5. มีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห 6. มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 7. มีความรูความเขาใจท้ังดานการบริหารภาครัฐและดาน
การบริหารภาคเอกชน 9. มีการทํางานแบบเชิงรุก ตื่นตัว 10. มีความทันสมัย มีความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี
ตางๆ ท่ีทันสมัยและจําเปนสําหรับการทํางาน  

จุดเนนหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จาก
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักวิชาการดานการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หรือสาขาท่ีเก่ียวของ และ
หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาในหนวยงานตางๆ สวนใหญเห็นวา สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ควรมีจุดเนนของหลักสูตรท่ีสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในเชิง
ปฏิบัติ โดยมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษา
สามารถฝกปฏิบัติจริง ทําใหเกิดการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจากหนวยงานรัฐและเอกชนท่ีทําความรวมมือกับ
หลักสูตรเพ่ือใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดหลังจบหลักสูตร หรืออยางนอยท่ีสุดก็เปนการสรางบรรยากาศการ
เรียนรูจริงใหนักศึกษาไดสัมผัสในชวงท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรน้ี มีจุดเนนท่ีการมีรายวิชาท่ีทันสมัย การจัดการ
สมัยใหม เนนการสรางนักศึกษาท่ีสามารถนําทฤษฎีหรือความรูทางวิชาการไปใชในการจัดการในสถานการณปจจุบัน
และสามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นได สงเสริมความสามารถทางดานภาษาใหแกนักศึกษา มุงเนนการผลิตบัณฑิต
เพ่ือเปนผูปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพในภาครัฐและภาคเอกชน ตองพัฒนาหลักสูตรใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ศาสตรท้ังดานการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน ตองเขาใจบริบทการบริหารท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีความ
เหมือนและแตกตางกัน และสามารถเชื่อมโยงท้ังสองภาคสวนเพ่ือจะทําใหเกิดการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความพรอมในการเปดสอน ในดานอาจารย มีอาจารยท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ภายใตทุนการ
พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากร ในพ้ืนท่ีชายแดนใต ซ่ึงจัดสรรทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาการจัดการ จํานวน 3 คน นอกจากน้ัน ยังมีผูท่ีกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
สาขาการจัดการ ภายใตทุนการพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรในพ้ืนท่ีชายแดนใต จัดสรรทุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกจํานวน 3 คน ซ่ึงคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 ในสวนของดาน
สวนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตองเตรียมความพรอมและ
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบกับ
พิจารณาปจจัยแวดลอมอื่นๆ ท่ีเอื้ออํานวยและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยสวนใหญเนนการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะท่ีมุงเนนไปในศาสตรใด

ศาสตรหน่ึง เชน สาขารัฐประศาสนศาสตร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ และพบวายังไมมีสถาบันใดใน
เมืองไทยท่ีมีหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมุงเนนผลิตบัณฑิตดานการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีบูรณาการศาสตรท้ังรัฐ
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ประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ และการจัดการ อยางสมดุล ซ่ึงจากการสํารวจกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุม ในภาพรวม
พบวา สวนใหญมีความตองการใหเปดการเรียนการสอนและเปนหลักสูตรท่ีมีความนาสนใจ ดังท่ีอาชารินทร แปนสุข 
(2557) ไดศึกษาเร่ือง ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตองการศึกษาตอในหลักสูตรดาน
การจัดการ เปนอันดับ 3 ประกอบกับผลการศึกษาความพรอมในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล มีความพรอมดานหลักสูตร 
เน่ืองจากเปนหลักสูตรท่ีสอดรับกับภาพอนาคตของสังคมโลกและสังคมไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถ
ผลิตบัณฑิตท่ีสอดรับกับแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555)   
อีกท้ังเปนหลักสูตรใหมในระดับปริญญาตรีท่ีนาสนใจและโดดเดน มีความแตกตางจากสถาบันอื่น เน่ืองจากเปน
การบูรณาการศาสตรสําคัญท้ัง 3 เขาดวยกัน สวนในดานอาจารยผูสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ควรเรงดําเนินการเพ่ือรองรับการเปดหลักสูตรตอไป อยางไรก็ตาม ถึงแมผลการศึกษา
ในคร้ังน้ีจะมีความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรดังกลาว จากความคิดเห็นของกลุมตวัอยางท้ัง 3 กลุมแลวก็ตาม สิ่งท่ี
มหาวิทยาลัยควรตระหนักหากตองการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวตอไป คือ การคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจะเปนสวนสําคัญท่ีจะ
สงผลตอความเปนไปไดในการพัฒนาหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากผลการศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปสูการเตรียมพรอมตอการเปด
หลักสูตร ดังน้ี 
 1. มหาวิทยาลัยควรวางแผนอัตรากําลังในระยะยาว เพ่ือรองรับเปาหมายของผูเขาศึกษาตอปริญญาตรี 
สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
 2. เสนอชื่อหลักสูตร สาขาวิชา และรายชื่ออาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 
ท่ีคาดวาจะเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาคุณวุฒิและความเหมาะสมในเบ้ืองตน 
 3. เรงสรรหาและพัฒนาคณาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
อาจารยผูสอน ขณะเดียวกันควรสงเสริมใหคณาจารยทําการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการอยางเขมขนและตอเน่ือง เพ่ือให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 4. ดานแหลงวิทยาการประกอบการศึกษา ผูวิจัยเห็นวามหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการจัดระบบของ
แหลงวิทยาการพ้ืนฐานท่ีสําคัญท้ังดานอาคารเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือชี้แจงผลการศึกษาวิจัยและใหขอเสนอแนะตางๆ รวมกัน 
รวมท้ังยังเปนการรับฟงความตองการของทองถิ่นในพ้ืนท่ี สําหรับเปนขอมูลท่ีมหาวิทยาลยัสามารถนํามาใชประโยชน
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล ตอไป 

 
เอกสารอางอิง 
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