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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการลาศึกษาต่อภายใน 
ประเทศของ มทร.ล้านนา ด้วยกระบวนการวิเคราะห์งาน สร้างแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา 
และสังเคราะห์แผนปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ลาศึกษาต่อและผู้ ให้บริการรวมทั้งสิ้น 63 คน ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูล ใช้ค่าสถิติพรรณนา ไคสแควร์ ค่าสถิติที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการสรุปรวม 

ข้อเสนอแนะ พบว่า ในการปฏิบัติงานควรปรับปรุงในด้านความรวดเร็วและความสอดคล้องตรงกันของผู้ปฏิบัติ 
กลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งไม่ทราบระเบียบและข้อมูลการลาศึกษาต่อ โดยรวมแล้วมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ 

ปานกลาง โดยความพึงพอใจสูงสุดในขั้นการวางแผนพัฒนาบุคลากร และต่ำสุดในขั้นการทำสัญญา กลุ่มเพศชาย
มีความพึงพอใจสูงกว่าเพศหญิง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงกว่าผู้ ให้บริการ และผลการศึกษาถูกนำมา
สังเคราะห์แผนปฏิบัติการ 6 แผนงาน 

Abstract 

 This study were to Analyze and synthesize the action plans for the study leave system of  
RMUTL. Research procedures include job analysis, questionnaire, data collection, data analysis  

and operational plan syntheses. Sixty-three research samples are those who have already taken  
study leave and operating staff. The statistics used in analyzing the data are Chi-square, T-test,  
and One-way ANOVA. It is found that the fast service and in accordance with the rule should be  

improved. There are some people who do not know the rule and information of study leave. Most  
of the samples express a moderate satisfaction level. The highest satisfaction level is human  
resource development planning while the process of making contract is the least satisfaction  
Male shows higher satisfaction than female. The person who already study leave has higher  
satisfaction than the operating staff. Finally, six action plans are outlined based on this study.  
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1.บทนำ

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลวิธีสำคัญ
อย่างหนึ่งขององค์กรที่ช่วยดำรงหรือพัฒนา 
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรได้ โดยอาจ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  
ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ (ธารพรรษ,  
2548) และการลาศึกษาต่อเป็นวิธีที่มีประสิทธิผล 
วิธีหนึ่ง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
(มทร.ล้านนา) เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ที่ 
บุคลากรร้อยละ 95 มี โอกาสหรือจำเป็นต้อง 
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น (สำนักงานมาตรฐานการ 
ศึกษา, 2550) และที่ผ่านมาบุคลากรส่วนใหญ่ลา 
ศึกษาต่อภายในประเทศ (งานทรัพยากรมนุษย์,  
2551) 
 เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการลา 
ศึกษาต่อภายในประเทศของ มทร.ล้านนา เกิดผล  
สัมฤทธิ์และเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ จึง 
จำเป็นต้องศึกษาปัญหาในระบบการลาศึกษาต่อ 
และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาสำหรับ มทร. 
ล้านนา  

1.1การแก้ปัญหางานในองค์กร

 มทร.ล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี 
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ 
วิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการ 
วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 ความสำเร็จในการจัดการศึกษาของ มทร. 
ล้านนาต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ การมี 
บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นตัวแปรหนึ่งสำหรับผล 

สัมฤทธิ์ที่ดี และการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มี 
คุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็เป็นแนวทางหนึ่ง 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 มทร.ล้านนา ให้การสนับสนุนบุคลากรไป 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดให้มีหน่วยงาน 
บริการในส่วนกลางและตามเขตพื้นที่ และด้วยวิธี 
การติดต่อสื่อสารระยะไกลจึงพบว่า เจ้าหน้าที่  
ผู้ ให้บริการ มักจะได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง 
ระบบงานหลายรูปแบบ ขอให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามความสะดวกของผู้ลาศึกษาต่อ อ้างอิงให้ 
ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหน่วยงานอื่น จึงทำให้มี 
แนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นปัญหาในการ 
ปฏิบัติงาน 

 เพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบในกระบวนการลา 
ศึกษาต่อ ผู้วิจัยจึงอาศัยแนวคิดการพัฒนาองค์กร 
ด้วยการวิจัย (Aken, 2007) รูปที่ 1 มาใช้เป็น 
แนวทางในการศึกษา โดยนำเป้าหมาย พันธกิจ  
การบริหารจัดการภายใต้เงื่อนไขแวดล้อม มา 
ค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงาน มุ่งสร้างการ 
พัฒนาที่สามารถจะเป็นได้ ตามเป้าหมายที่ควร 
จะเป็น  

รูปที่ 1 รูปแบบการแก้ปัญหาในองค์กร 

 การแก้ปัญหาในระบบการลาศึกษาต่อ ต้อง 
สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ โดยใช้ 
ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและการจัดการ โครงสร้าง 
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และหน้าที่ของงาน ความรู้และประสบการณ์ ด้วย 
วิธีวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหา คือ วิเคราะห์ 
ปัญหา การออกแบบคำตอบ การตัดสินใจ และ 
ปฏิบัติ 

 โครงการแก้ปัญหา ถูกใช้เพื่อปรับปรุงความ 
สามารถของระบบงาน ด้วยระบบการแก้ปัญหา 
ทางวิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักร 5 กระบวนการ 
คือ การนิยามปัญหา การวิเคราะห์และวินิจฉัย 
การวางแผนปฏิบัติ การปฏิบัติการ และการ
ประเมินผล ดังรูปที่ 2  

 นอกจากนี้ เทคนิคการปฏิบัติแก้ปัญหางาน 
ในองค์กร (Princeton, 1967) ที่ เสนอว่า 
งานต่าง ๆ ล้วนมีเป้าหมายแตกต่างกันเมื่องาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ย่อมแสดงว่าอาจมีปัญหา 
เกิดขึ้นในระบบงานนั้น ซึ่งผู้วิจัยอาศัยแนวความ 
คิดนี้มาใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหางานลาศึกษาต่อ 

รูปที่ 2 วัฏจักรของการแก้ปัญหา 

และสังเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาที่ค้นพบ คือ  
1) กำหนดโครงสร้าง ขอบเขตของงาน และ 
เป้าหมายของงานแต่ละส่วน 2) อธิบาย 
สถานการณ์ที่คาดว่าเป็นปัญหา และ 3) แยกแยะ  
ลำดับความสำคัญ และระบุจุดที่ เป็นปัญหา 
ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 ลำดับการแก้ปัญหาในองค์กร 
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 2.2.1 การวิ เคราะห์งานลาศึกษาต่อ 
ภายในประเทศ 

 การวิเคราะห์งานลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
เป็นการจำแนกโครงสร้างและกระบวนการปฏิบัติ 

งาน ลาศึกษาต่อภายในประเทศของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาศัยหลักการ 
วิ เคราะห์ โครงสร้างของงาน และหลักการ 
วิเคราะห์งานมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน  

 การวิเคราะห์โครงสร้างของงานทรัพยากร 
มนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา 
เขตพื้นที่เชียงราย ทำให้พบว่างานทรัพยากร 
มนุษย์สามารถจำแนกโครงสร้างของงานออก 

รูปที่ 4 กระบวนการศึกษาวิจัย 

1.2ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการ

 ลาศึกษาต่อภายในประเทศ

 กระบวนการลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ 
หลายฉบับ ซึ่งออกโดยหลายหน่วยงาน (ศึกษา- 
ธิการ, 2538, 2547) (ข้าราชพลเรือน, 2540)  
(การคลัง, 2547) (เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,  
2549, 2551) การปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน จึง 
ต้องตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของระบบการลาศึกษาต่อ 

2.วิธีการศึกษา

2.1วัตถุประสงค์และขอบเขต

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการลาศึกษาต่อของ มทร. 
ล้านนา และ 2) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนา 
ระบบการลาศึกษาต่อของ มทร. ล้านนา 

2.2วิธีดำเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อ 
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการลาศึกษาต่อ 
ของ มทร.ล้านนา และเป็นการสังเคราะห์ 
แนวทางการพัฒนาระบบการลาศึกษาต่อโดย มี 
วิธีดำเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ 
งานลาศึกษาต่อภายในประเทศ 2) การพัฒนา 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 3) การเก็บ 
ข้อมูลการวิจัย 4) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
ที่รวบรวมได้ และ 5) การสังเคราะห์แนวทาง 
การพัฒนาระบบการลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
สำหรับ มทร.ล้านนา 
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เป็น 6 หน้าที่ คือ งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานทะเบียนประวัติ 
และบำเหน็จความชอบ งานวินัยและนิติการ งาน 

รูปที่ 5 โครงสร้างของงานทรัพยากรมนุษย์ 

 การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานลา 
ศึกษาต่อภายในประเทศ เป็นการนำกิจกรรมลา 
ศึกษาต่อ ที่ผู้วิจัยได้จำแนกไว้ภายใต้แต่ละหน้าที่ 
ของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาลำดับ 
กระบวนการทำงานโดยใช้ตารางการวิเคราะห์ 
งานเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อแยกแยะ 
รายละเอียดกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอน  
วัตถุประสงค์ของการทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์ 
ที่ ใช้ ระยะเวลา ความรู้ และทักษะ ที่ ใช้ ในการ 
ทำงาน ระเบียบปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน และความ 
สามารถที่จำเป็นในการทำงานในกระบวนการนั้น 
ให้สำเร็จ กระบวนการปฏิบัติงานลาศึกษาต่อ 
ภายในประเทศ ประกอบด้วย 
 1. การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
 2. การสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์ศึกษาต่อ 
 3. การขออนุมัติแผนการลาศึกษาต่อ 
 4. การขออนุมัติสมัครสอบ การสอบเข้า 
ศึกษาต่อและเลือกสถานศึกษา 
 5. การขออนุมัติลาศึกษาต่อและขออนุมัติ 
ทุนการศึกษา 
 6. การทำสัญญาลาศึกษาต่อภายใน 
ประเทศ สัญญารับทุน และสัญญาค้ำประกัน 
 7. การออกหนังสือส่งตัวข้าราชการหรือ

สวัสดิการ และงานอื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย 
ดังรูปที่ 5 

พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อ 
 8. การรายงานผลการศึกษา 
 9. การขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษา 
 10. การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
 11. การรายงานผลสำเร็จการศึกษา 

 2.2.2 การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม เรื่อง ปัญหา 
และแนวทางการพัฒนาระบบการลาศึกษาต่อ 
ภายในประเทศของ มทร.ล้านนา เพื่อใช้ศึกษา 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการลาศึกษาต่อ ซึ่ง 
ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ คำชี้แจง ข้อมูล 
สถานะของผู้ตอบ ข้อมูลปัญหา แนวทางการ
พัฒนาระบบการลาศึกษาต่อ และข้อมูลโดยรวม 
เป็นแบบสอบถามที่กำหนดตัวคำถามและคำตอบ 
ไว้ ให้ผู้ตอบเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งในหลาย 
คำตอบ แต่ละข้อมีช่องว่างให้ผู้ตอบอธิบาย 
เหตุผลเพิ่มเติม และมีส่วนคำถามปลายเปิดเพื่อให้ 
ข้อมูลโดยอิสระ 

 แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ผ่านการตรวจ 
สอบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน และได้ปรับ 
ปรุงตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 
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 2.2.3 การสำรวจปัญหาในระบบการลา 
ศึกษาต่อ 

 แบบสอบถามถูกเตรียมไว้ ใช้สำรวจข้อมูล 
จากผู้ลาศึกษาต่อระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง 2552  
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารของ มทร. ล้านนา ที่ 
ปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดี สำนักงานเขต 
พื้นที่ภาคพายัพ ตาก พิษณุโลก ลำปาง น่าน และ 
เชียงราย ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหาร- 
ธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมศาสตร์และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

 แบบสอบถามถูกส่งให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน  
120 ตัวอย่างด้วยวิธีเก็บข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ 
บุคลากรของแต่ละเขตพื้นที่ วิธีผู้วิจัยเก็บข้อมูล 
โดยตรง และวิธีส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดย 
สุ่มจากประชากร 165 คน 

 แบบสอบถามจำนวน 63 ฉบับ ถูกรวบรวม 
กลับคืนมาได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  
38 ของประชากร หรือร้อยละ 53 ของกลุ่ม 
ตัวอย่าง 

 2.2.4 การระบุปัญหาในระบบการลา 
ศึกษาต่อ 

 การระบุปัญหาในระบบการลาศึกษาต่อเป็น 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นของ 
กลุ่มตัวอย่าง กับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาใน 
ระบบการลาศึกษาต่อ เพื่อระบุความมีนัยสำคัญ 
ของความคิดเห็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัญหา 
และสรุปรวมประเด็นปัญหา โดยใช้วิธีการกำหนด 
สมมติฐานและวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 

 ผู้วิจัย ศึกษาความแตกต่างของความคิด 
เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติด้วยค่าสถิติไคสแควร์  

วิเคราะห์ความพึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน 

 นอกจากนี้ ยังศึกษาความแตกต่างของค่า 
เฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบการลาศึกษาต่อ เมื่อ 
จำแนกตามเพศชาย-หญิง หรือผู้ ให้บริการ-ผู้รับ 
บริการ ซึ่งมีลักษณะเป็น 2 กลุ่ม ด้วยการทดสอบ 
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แล้วจึงใช้ค่าสถิติ 
ที่มาทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย ในกรณีที่ 
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกันจึงใช้ค่าสถิติ  
Pooled variance t-test และถ้าพบว่าความแปร
ปรวนมีค่าแตกต่างกันจึงใช้ค่าสถิติ Separated 
variance t-test (บุญเรียง, 2545) 

 ในการศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ เมื่อจำแนกลักษณะตามกลุ่มอายุ  
ระดับการศึกษา สถานะรับบริการ และสังกัด 
ผู้ศึกษาใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง 
เดียว และสุดท้าย ผู้วิจัยสรุปรวมประเด็นปัญหาที่ 
กลุ่มตัวอย่างได้ ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ด้วยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลตามรอยขีด  

 2.2.5 การสังเคราะห์ปัญหาแนวทางการ 
พัฒนาระบบการลาศึกษาต่อภายในประเทศ 

 การสร้างแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบงาน 
ลาศึกษาต่อ เริ่มต้นโดยการสรุปรวมประเด็น 
ปัญหา การระบุสาเหตุของปัญหา การกำหนด 
วัตถุประสงค์ การกำหนดวิธีการ ทางเลือก หรือ 
แนวทางแก้ ไข  

3.ผลการศึกษาและอภิปรายผล

 ผลการวิจัย สามารถจำแนกออกได้เป็น 2  
ส่วน คือ ปัญหาในระบบการลาศึกษาต่อภายใน  
ประเทศ และแผนพัฒนาระบบการลาศึกษาต่อ 
ภายในประเทศ  
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3.1ปัญหาในระบบการลาศึกษาต่อ

 ผลการศึกษา ด้านการปฏิบัติงานลาศึกษา 
ต่อภายในประเทศของ มทร.ล้านนา พบว่า กลุ่ม 
ตัวอย่างเห็นว่า โดยรวมแล้วการดำเนินงาน 
เหมาะสม แต่ควรปรับปรุงในด้านความสอดคล้อง 
ตรงกัน ความรวดเร็ว ควรปรับปรุงขั้นตอนขอ 
อนุมัติลาศึกษาต่อ ส่วนใหญ่คิดว่าประสบปัญหาใน 
ขั้นการขออนุมัติทุน  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบข้อมูลและ 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อภายใน 
ประเทศของ มทร.ล้านนา แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ 

ไม่ทราบข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากร ระเบียบการ
ทำสัญญา การออกหนังสือส่งตัว การขออนุมัติ 
ขยายเวลาศึกษาต่อ และการรายงานผลสำเร็จ 
การศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ 
ในกระบวนการลาศึกษาต่อของ มทร.ล้านนาโดย 
รวม อยู่ ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ 
สูงสุดในขั้นตอนการวางแผนพัฒนาบุคลากร โดย 
อยู่ ในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจต่ำสุด 
ในขั้นตอนการทำสัญญา แต่มีระดับปานกลาง 
เช่นเดียวกัน 

 กลุ่มตัวอย่างเพศชายและหญิงมีความ 
พึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง แต่กลุ่มเพศชาย 
มีความพึงพอใจสูงกว่าเพศหญิง 

 กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ ในช่วงอายุ 21-30 ปี  
ช่วง 31-40 ปี และช่วง 41-50 ปี มีความ 
พึงพอใจในระดับปานกลาง ขณะที่กลุ่มอายุมาก 
กว่า 50 ปี มีความพึงพอใจในระดับน้อย อย่างไร 
ก็ตาม ปัจจัยด้านช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างไม่มี 
ผลกระทบต่อความพึงพอใจในระบบการลาศึกษาต่อ 

 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี  
โท และเอก กลุ่มตัวอย่างต่างมีความพึงพอใจใน 
ระดับปานกลาง โดยรวมแล้ว ระดับการศึกษา 
ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจ 

 ผู้รับบริการและผู้ ให้บริการงานลาศึกษาต่อ  
ต่างก็มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง แต่ 
ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าผู้ ให้ 
บริการ 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจจำแนกตามเพศ 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจ แยกตามเขตพื้นที่ 

 กลุ่มตัวอย่าง n x SD ระดับ 

     ความพึงพอใจ 

 สนง.อธิการบดี 3 2.67 0.47 ปานกลาง 

 ภาคพายัพ 5 2.80 0.75 ปานกลาง 

 เขตพื้นที่ตาก 16 3.38 0.78 ปานกลาง 

 เขตพื้นที่พิษณุโลก 5 2.80 0.40 ปานกลาง 

 เขตพื้นที่ลำปาง 3 2.67 0.47 ปานกลาง 

 เขตพื้นที่น่าน 13 2.85 0.86 ปานกลาง 

 เขตพื้นที่เชียงราย 16 2.94 0.97 ปานกลาง 

 สถาบันวิจัยฯ 2 4.00 1.00 มาก 

 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว                             

 (One-way ANOVA) 

  แหล่งความ SS df MS F 

  แปรปรวน 

 ระหว่างกลุ่ม 5.67 7 0.81 ค่าสถิติ F = 1.22 

 ภายในกลุ่ม 41.31 62 0.67  

  รวม 46.98 69  F
7,62

(0.95) = 2.09 
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 กลุ่มตัวอย่างที่สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง 
และเขตพื้นที่มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับปาน 
กลาง ปัจจัยด้านสังกัดของกลุ่มตัวอย่างไม่มี 
ผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจต่อระบบการ 
ลาศึกษาต่อ 

 กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสังกัดส่วนกลาง
และคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง และปัจจัยด้านสังกัด
คณะของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลกระทบต่อระดับ
ความพึงพอใจต่อระบบการลาศึกษาต่อภายใน
ประเทศ 

 สำหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบ 
ว่า ระบบการลาศึกษาต่อภายในประเทศของ 
มทร.ล้านนา ประสบปัญหาด้านการศึกษาของ 
ผู้ลาศึกษาต่อ ด้านอัตรากำลัง การปฏิบัติตาม 
ขั้นตอน ทุนการศึกษา การสื่อสารข้อมูลระหว่าง 
ผู้ลากับหน่วยงาน และความล่าช้าในการปฏิบัติ 
งาน 

 ในด้านการปฏิบัติของหน่วยงาน กลุ่ม 
ตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับในด้านการปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องตรงกันด้วยความรวดเร็ว การ 
สนับสนุนทุนการศึกษา/วิทยานิพนธ์/วิจัย การแจ้ง 
มติ ที่ประชุม/ข่าวสาร/ระเบียบ การพัฒนาระบบ 
การแจ้งเตือนผู้ลาศึกษาต่อ 

 กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
ออกระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย ใน 
ด้านการประชาสัมพันธ์ การชี้แจงทำความเข้าใจ  
และเพิ่มงบประมาณในการประชุมทางวิชาการ  

 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ระบบช่วย 
เหลือผู้ลาศึกษาต่อจะเป็นประโยชน์ ในเรื่องการ 
ประเมินติดตามผู้ลาศึกษาต่อเพื่อปรับปรุงวิธี  

ปฏิบัติ การแจ้งข่าวสารให้แก่ผู้ลาศึกษาต่อ เรื่อง 
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย/ทุนวิทยานิพนธ์ การสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาต่างประเทศ และการ 
เรียนตรงสาขาที่มหาวิทยาลัยมีความต้องการ 

 นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอว่า ควรมีระบบ 
การปฐมนิเทศผู้ลาศึกษาต่อ โดยได้แสดงความ 
เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการ 
ปฐมนิเทศผู้ลาศึกษาต่อ ตลอดจนการพัฒนา 
ปรับปรุงองค์กร 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในระบบการ 
  ลาศึกษาต่อของ มทร.ล้านนา 
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ข้อ
มูล

 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
 

คว
าม

พร
้อม

 

1. บุคลากรมีจำนวนจำกัด  
 ไม่เพียงพอ 
2. ไม่ทราบขั้นตอน ต้อง 
 การคำปรึกษา 
3. ผู้ลาศึกษาไม่ปฏิบัติ 
 ตามขั้นตอน เอกสาร 

 ไม่ครบ 
4. ผู้รับทุนมีความต้องการ 

 ตามความรู้สึกของตน 
 ไม่ ได้ยึดกฎระเบียบ 
 ของมหาวิทยาลัย 

5. การอนุมัติทุนล่าช้า 
 ประสบปัญหาการเงิน 
6. การเบิกจ่ายทุนยุ่งยาก 

7. ประสบปัญหาด้านภาษา 
 อังกฤษ 
8. ระเบียบมีการเปลี่ยน 
 แปลง ไม่ทราบ 

✓ ✓

✓ ✓✓

✓

✓

✓ ✓✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓
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 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในระบบการลา 
ศึกษาต่อ ถูกนำไปรวบรวมเข้าสู่ประเด็นปัญหา 
ใหญ่ เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการ 
ลาศึกษาต่อภายในประเทศของ มทร.ล้านนา 

3.2แผนพัฒนาระบบการลาศึกษาต่อ

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละขั้นตอนการ
ลาศึกษาต่อภายในประเทศของ มทร.ล้านนา ถูก 
นำมาสรุปรวมและสังเคราะห์เป็นแผนปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาระบบการลาศึกษาต่อ 6 แผนงาน คือ  
 - แผนพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติ 
 - แผนพัฒนาระบบอัตรากำลังผู้ ให้บริการ
งาน 
 - แผนพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล 
 - แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ลาศึกษาต่อ 
 - แผนพัฒนาระดับความพึงพอใจ 
 - แผนพัฒนาความพร้อมของผู้ลาศึกษาต่อ 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในระบบการ 
  ลาศึกษาต่อของ มทร.ล้านนา (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

ประเด็นปัญหา 

ฐา
นข

้อม
ูล 

กา
รป

ฏิบ
ัติ 

กา
รส

ื่อส
าร

ข้อ
มูล

 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
 

คว
าม

พร
้อม

 
9. ขาดการประสานงาน 
 ระหว่างผู้ลาศึกษาต่อ 
 กับผู้ ให้บริการ 
10. ผู้ลาศึกษาต่อไม่ได้ 
 รับข่าวสาร 
11. ผู้ลาศึกษาต่อขอขยาย 
 เวลาล่าช้ากว่า 
12. การศึกษาต่อไม่ตรง 
 กับคุณวุฒิ 
13. ขาดแคลนบุคลากร 
 ที่มีศักยภาพพอที่จะ 
 ศึกษาสำเร็จตามเวลา 

✓ ✓ ✓

✓

รูปที่ 6 แผนพัฒนาที่สังเคราะห์ขึ้น 

✓ ✓

✓ ✓ ✓✓

✓ ✓ ✓
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 3.2.1 แผนพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลาศึกษาต่อ 

 แผนปฏิบัติการพัฒนาขั้นตอนทำงาน มี 
ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม 
ระเบียบแบบแผนและกฎหมายของทางราชการ  
สอดคล้องตรงกันทั้งองค์กร รวมถึงการเพิ่มลด 
ขั้นตอนการปฏิบัติให้เหมาะสม รวดเร็ว ตรงเวลา  

 แผนพัฒนาขั้นตอนทำงาน มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อกำหนดหรือเพิ่มลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ลาศึกษาต่อของ มทร.ล้านนา ให้สอดคล้องกับ 
ระเบียบกฎหมายและถูกต้องตรงกันทุกเขตพื้นที่  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในด้านการปฏิบัติที่ถูกต้อง  
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

 การร่วมกันกำหนดเพิ่มลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 
ลาศึกษาต่อในงานทรัพยากรมนุษย์ของทั้ ง 
มหาวิทยาลัย เป็นเป้าหมายหลักของแผนพัฒนา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติ อาจเริ่มต้นด้วยการประชุม 
ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดขั้นตอน 
การทำงาน การรวบรวมเอกสาร แบบฟอร์ม การ 
วิเคราะห์งาน การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน  
การสร้างคู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ทดลอง 
ใช้ และปรับปรุง  

 3.2.2 แผนพัฒนาระบบอัตรากำลังผู้ ให้ 
บริการ 

 แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบอัตรากำลังผู้ ให้ 
บริการงานลาศึกษาต่อ มีความสำคัญในด้าน 
ประสิทธิภาพการให้บริการ การจัดระบบอัตรา  
กำลังที่พอดีจะช่วยใช้ทรัพยากรได้เหมาะสม คือ  
ไม่ย่อหย่อนหรือเกินกำลัง ทำงานเต็มความ
สามารถ ใช้ทรัพยากรสนับสนุนอย่างพอเหมาะ 
ผู้ปฏิบัติรู้สึกสนุกและมีความสุขกับการทำงาน  

รูปที่ 7 องค์ประกอบของความสำเร็จ 

ความสำเร็จของการพัฒนา 
ระบบการลาศึกษาต่อภายในประเทศ 

ของ มทร.ล้านนา 

ความมีประสิทธิผล คือ 
ถูกต้องตามระเบียบ 

สอดคล้องตรงกันทั้งองค์กร 
รวดเร็วตรงเวลา 

และมีความพึงพอใจในบริการ 

ความมีประสิทธิภาพ คือ 
ไม่ย่อหย่อนหรือเกินกำลัง 
ทำงานเต็มความสามารถ 

ใช้ทรัพยากรอย่างพอเหมาะ 
มีความสุขในการทำงาน 

ประกอบด้วย 
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 แผนพัฒนาระบบอัตรากำลังผู้ ให้บริการ มี 
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนระบบการจัดอัตรากำลัง 
ผู้ ให้บริการงานลาศึกษาต่อ ในด้านความสอดคล้อง 
ของภาระงานกับจำนวนอัตรากำลัง โครงสร้าง 
งานกับความสามารถบุคลากร และผลลัพธ์กับ 
ต้นทุนการผลิต 

 งานทรัพยากรมนุษย์ และกองบริหารงาน 
บุคคลของ มทร.ล้านนา เป็นหน่วยงานเป้าหมาย 
สำหรับการพัฒนาระบบอัตรากำลังผู้ ให้บริการ 

 ในการพัฒนา ผู้ปฏิบัติอาจเริ่มต้นด้วยการ 
วางแผนทบทวนภาระงานภายใต้ โครงสร้างงาน 
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเทียบกับจำนวนผู้ปฏิบัติ  
ประเมินความสอดคล้องในด้านภาระงานกับ 
จำนวนอัตรากำลัง จากหน่วยงานขนาดเล็กไปหา 
ขนาดใหญ่ จากกิจกรรมการลาศึกษาต่อไปสู่งาน 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระดับเขตพื้นที่ ระดับกอง 
บริหารงานบุคคล และระดับมหาวิทยาลัย  

 3.2.3 แผนพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล 

 แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการสื่อสาร 
ข้อมูลภายในองค์กร มีความสำคัญต่อการพัฒนา 
ให้ระบบงานลาศึกษาต่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบุคลากรภายใน 
มหาวิทยาลัยสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการ 
ลาศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย เช่น นโยบาย แผน 

พัฒนา ทุนการศึกษา ระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้อง 
กับการลาศึกษาต่อ ขั้นตอนการปฏิบัติ และข้อมูล 
อื่น ๆ เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ เป็นต้น  

 แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการสื่อสาร 
ข้อมูลภายในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 
ช่องทางการส่งผ่านข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย 
ผู้ ให้บริการ และผู้รับบริการ เกี่ยวกับข้อมูลการ 

ลาศึกษาต่อ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้  
ความเข้าใจ มีช่องทางการสื่อสาร เกี่ยวกับข้อเท็จ 
จริงต่าง ๆ ในกระบวนการลาศึกษาต่อของ 
มทร.ล้านนาที่จะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  

 แผนพัฒนาระบบอัตรากำลังผู้ ให้บริการ  
เน้นไปที่งานทรัพยากรมนุษย์และกองบริหาร 
งานบุคคล โดยมีผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้บริหาร 
ระดับกองลงมาถึงผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน 

 ช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทำได้ โดยวิธีปกติ เช่น  
ออกประกาศ ส่งหนังสือ การประชุม เป็นต้น  
หรืออาจมีช่องทางเพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์ที่ 
น่าสนใจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 ความสำเร็จของแผนพัฒนาระบบการ 
สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรนี้ อยู่ที่การพัฒนา 
แนวทางการสื่อสารเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยจะได้รับข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ถูก 

ต้อง และสามารถสื่อสารย้อนกลับได้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 3.2.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ลา 
ศึกษาต่อ 

 แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ 
ผู้ลาศึกษาต่อ มีความสำคัญต่อการใช้ข้อมูลด้าน 
การบริหารองค์กร การมีฐานข้อมูลที่ดีจะช่วย 
ให้การตัดสินใจขององค์กรทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
เนื่องจาก มทร.ล้านนา มีหน่วยงานที่ดำเนินการ 
งานลาศึกษาต่อในเขตพื้นที่ต่าง ๆ แต่ละหน่วย 
งานมีระบบฐานข้อมูลผู้ลาศึกษาต่อในระบบที่ 
แตกต่างกัน  

 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ลาศึกษาต่อ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ 
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บุคลากรและประวัติการลาศึกษาต่อให้มีอยู่อย่าง 
เป็นระบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการใช้ข้อมูล 
จำนวน ระดับ สถานศึกษา เวลาศึกษาต่อ สาขา 
วิชา รายชื่อวิทยานิพนธ์ และรายละเอียด 
ประวัติการลาศึกษาต่อ อื่น ๆ ของบุคลากร มทร. 
ล้านนา ที่กระจายอยู่ ในแต่ละเขตพื้นที่ โดยแยก 
เป็น 4 คณะ 

 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ลาศึกษาต่อ  
ผู้พัฒนาอาจเริ่มต้นด้วยการออกแบบระบบและ 
การใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การรวบรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล 
รวมของ มทร.ล้านนา การตรวจสอบระบบ การ 
ทดลองใช้และปรับปรุง  

 3.2.5 แผนพัฒนาระดับความพึงพอใจ 

 แผนพัฒนาระดับความพึงพอใจต่อระบบ 
การลาศึกษาต่อภายในประเทศของ มทร.ล้านนา  
มีความสำคัญในด้านคุณภาพการปฏิบัติหรือ 
ให้บริการของหน่วยงาน  

 แผนพัฒนาระดับความพึงพอใจต่อระบบ 
การลาศึกษาต่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานลาศึกษาต่อ  
ในด้านการปฏิบัติหรือการให้บริการของหน่วยงาน  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในด้านการสร้างสังคมที่มี 
ความสุข  

 แผนปฏิบัติการพัฒนาระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการงานลาศึกษาต่อนี้ เน้นเป้าหมาย 
ไปที่งานทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละเขตพื้นที่และ 
กองบริหารงานบุคคล โดยมีผู้เกี่ยวข้องประกอบ 
ด้วยผู้บริหารระดับกองลงมาถึงผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกท่าน  

 ในการปฏิบัติ ผู้พัฒนาระบบควรใช้วิธีการ 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ผู้บริ โภค จิตวิทยาสังคม การพัฒนาความ 
ตระหนักในจิตอาสา การตรวจติดตาม การทดลอง 
ใช้และปรับปรุง  

 3.2.6 แผนพัฒนาความพร้อมของผู้ลา 
ศึกษาต่อ 

 แผนปฏิบัติการพัฒนาความพร้อมของผู้ลา 
ศึกษาต่อ มีความสำคัญต่อระบบการลาศึกษาต่อ 
ในด้านการสนับสนุนให้การลาศึกษาต่อสัมฤทธิ์ 
ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

 แผนพัฒนาความพร้อมของผู้ลาศึกษาต่อ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะ 
ลาศึกษาต่อ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี 
ปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการ 
ลาศึกษาต่อ คำแนะนำเรื่องแหล่งทุน หลักเกณฑ์ 
รับทุนของแหล่งต่าง ๆ หรืออาจเป็นการเพิ่มพูน 
ความรู้เบื้องต้นก่อนการลาศึกษาต่อก็ ได้ เช่น  
ความรู้และทักษะด้านภาษา เป็นต้น  

 การพัฒนาความพร้อมของผู้ลาศึกษาต่อ  
อาจให้หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จัดกิจกรรมให้ 
ความรู้ ให้แก่บุคลากรของ มทร.ล้านนา ผู้ที่จะลา 
ไปศึกษาต่อ กิจกรรมเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบการ 
พบปะพูดคุย การประชุม สัมมนา ปฐมนิเทศ หรือ 
เป็นการศึกษาในชั้นเรียนพิเศษก็ได้ แล้วแต่กรณี 

 ในการปฏิบัติ ควรเริ่มต้นด้วยการสำรวจ 
ความพร้ อมของผู้ ป ระสงค์ จ ะลาศึ กษาต่ อ  
ออกแบบระบบพัฒนา จัดกิจกรรม ประเมินผล  
และปรับปรุง 
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3.3อภิปรายผล

 ในการศึกษามีประเด็นอภิปราย 3 หัวข้อ 
ดังนี้ 

 3.3.1 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของกลุ่มเพศชายและหญิง และกลุ่ม
ผู้รับและให้บริการ 

 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึงพอใจรายขั้นตอน พบว่า เกือบทุก 
ขั้นตอนกลุ่มเพศชายและหญิงมีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจไม่แตกต่างกัน ยกเว้นขั้นตอนทำสัญญา 
ซึ่งกลุ่มเพศชายมีความพึงพอใจสูงกว่า  

 ทั้งกลุ่มผู้รับและให้บริการงานลาศึกษาต่อ 
ภายในประเทศของ มทร.ล้านนา ต่างก็มีระดับ 
ความพึงพอใจต่ำสุดในขั้นตอนการจัดทำสัญญา 

 การทำสัญญาลาศึกษาต่อ/สัญญารับทุน/ 
สัญญาค้ำประกัน มักจะผิดพลาดไม่ถูกต้อง คือ 
ผู้เขียนสัญญามักจะใช้คำย่อ และบ่อยครั้งที่ผู้เขียน 
สัญญาใช้ปากกาหลายสีเขียนสัญญาฉบับเดียวกัน  
ทำให้จะต้องมีการแก้ ไข และมีจำนวนมากที่ต้อง 
แก้ ไขหลายครั้ง 

 ผู้ลาศึกษาต่อหลายท่านมักแจ้งต่อบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติ เกี่ยวกับการทำสัญญาว่า มีความไม่ 
สะดวกในการพาพ่อแม่มาเซ็นสัญญาต่อหน้า 
พยาน ณ มหาวิทยาลัยได้ ด้วยเหตุผลหลาย 
ประการ เช่น พ่อแม่แก่มากแล้ว พ่อแม่ป่วย  
ติดต่อพ่อ/แม่ ไม่ ได้ พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัด และ 
ไม่สะดวก เป็นต้น 

 3.3.2 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

 ในขั้นการนำแผนไปสู่การปฏิบัติของ มทร.  
ล้านนา อาจมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1) การ 

เสนอแผนปฏิบัติต่อหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติ และองค์กรมีความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติ  
2) การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อม 
ของแผนงาน 3) การปฏิบัติงานตามแผนที่ ได้รับ 
อนุมัติ 4) การวัดและประเมินผลสำเร็จของ 
โครงการ และ 5) การปรับปรุงแก้ ไขแผนปฏิบัติ 
การ  

รูปที่ 8 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 3.3.3 รูปแบบทั่วไปสำหรับการพัฒนา
ระบบ 

 การศึกษานี้ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
และสังเคราะห์แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการลา 
ศึกษาต่อภายในประเทศของ มทร.ล้านนา ซึ่งเป็น
ระบบงานสนับสนุนการศึกษาหนึ่งของมหาวิทยาลัย  

 แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการลาศึกษาต่อ 
ที่เสนอในการศึกษานี้ สามารถนำแนวคิดไปปรับ 
ใช้กับการพัฒนาระบบงานสนับสนุนการจัดการ 
ศึกษาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ เช่น การพัฒนา 
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ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ ระบบงานคลังและ 
พัสดุ ระบบงานทะเบียนและกิจการนักศึกษา และ 
อื่น ๆ เป็นต้น  

 การนำแนวคิดแผนพัฒนาที่เสนอในการ 
ศึกษานี้ ไปปรับใช้ผู้ ใช้พึงระลึกอยู่เสมอว่าขั้นตอน 
การปฏิบัติของแต่ละงานมีลักษณะแตกต่างกัน 
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มผู้รับบริการมีการใช้เครื่อง 
มือหรือทรัพยากรที่ ไม่เหมือนกันใช้ความรู้และ 
ทักษะการปฏิบัติงานอาจแตกต่างกันด้วยแต่โดย 
รวมแล้วการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยต่างมีแนวคิดหรือเป้าหมายการให้ 
บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพซึ่งที่ 
สอดคล้องกับการศึกษานี้  

4.สรุป

 การศึกษานี้ สามารถระบุปัญหาในระบบ 
การลาศึกษาต่อภายในประเทศของ มทร.ล้านนา 
ได้ คือ ในด้านการปฏิบัติงานลาศึกษาต่อควรมี 
การปรับปรุงความรวดเร็วและความสอดคล้อง
ตรงกันของผู้ปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งไม่ 
ทราบระเบียบและข้อมูลเกี่ยวกับลาศึกษาต่อ โดย 
รวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับ 

ปานกลาง มีความพึงพอใจสูงสุดในขั้นการ 
วางแผนพัฒนาบุคลากร และต่ำสุดในขั้นตอนการ 
ทำสัญญา เพศชายมีความพึงพอใจสูงกว่าเพศหญิง  
และผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงกว่าผู้ ให้บริการ 

 ผลการศึกษา ถูกนำมาสังเคราะห์แผน 
ปฏิบัติ 6 แผนงาน คือ 1) แผนการพัฒนาขั้นตอน 
การปฏิบัติ 2) แผนพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล  
3) แผนพัฒนาระดับความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการ 4) แผนพัฒนาความพร้อมของผู้ลาศึกษา 

ต่อ 5) แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ลาศึกษาต่อ 
และ 6) แผนพัฒนาระบบอัตรากำลังผู้ ให้บริการ 
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