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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน เครื่องมือใน
การวิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วนค่า 5 ระดับ (rating scale) สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนา แบ่งออกเป็น 4 งาน 
ได้แก่ งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานส่งเสริมต าราและสื่อการ
สอน ซึ่งแนวคิดการบริหารเชิงระบบแต่ละงานประกอบด้วย ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบววนการ ด้านผลผลิต ด้าน
ผลลัพธ์ ด้านการสะท้อนกลับ การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในรูปแบบสอบถามออนไลน์ จากนักศึกษาจนีที่
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนบน จ านวน 199 ราย  ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานบริการ
การศึกษาส าหรับนักศึกษาจีนยังต้องมีการปรับปรุงและการพัฒนา ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการเป็น
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาจีนท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนบนครั้งต่อไป 

 
ค าส าคัญ:  งานธุรการ  งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน  
 

Abstract 
The purpose of this paper is to study the current situation, existing problems, needs and 

guidelines for the development of educational service management for Chinese students in 
Rajabhat Universities in the Upper Northern Region. The research tool is a questionnaire with five 
rating scales, and the frequency, percentage, mean and standard deviation are used for data 
analysis. The contents of the study are administrative affairs, curriculum and teaching development, 
academic supporting and development, and learning resources. Each content includes input, 
process, output, outcome and feedback. This study adopts the online questionnaires to study the 
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educational service administration. The subjects are 199 Chinese students in Rajabhat Universities 
in the Upper Northern Region. The study found that the Royal Universities’ educational service 
management for Chinese students still needs to be improved. The paper discusses the current 
situation of Chinese students’ education, and hope to be helpful for further research and 
suggestions for educational service management for Chinese students in Rajabhat Universities in 
the Upper Northern Region. 

 

Keywords:  administrative affairs,  curriculum and teaching development,   
   academic supporting and development,  learning resources 
 

บทน า 
 การศึกษาต่อต่างประเทศนับว่าเป็นส่วนส าคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศจีน นับตั้งแต่ที่
จีนมีนโยบายเปิดประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1978 และด าเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ ให้มีความทันสมัยตามแนวนโยบาย 
Four Modernization ของเติ้งเสี่ยวผิง ซึ่งก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติโดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic zone) ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศท าให้การพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศจีน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนดีขึ้น ครอบครัวรุ่นใหม่ส่วนมาก
มีลูกเพียงคนเดียว รายได้และทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมีการใช้จ่ายเพื่อบริโภค ชาวจีนยังนิยมส่งเสริมบุตรหลานได้ศึกษา
เล่าเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้อุปสงค์ด้านการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น อันเป็นการ
ขยายตัวของตลาดการศึกษาของจีนท าให้สถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง พิจารณาจากสถิติการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนในแต่ละปี ยังพบว่ามีจ านวนนักเรียนท่ีไม่สามารถสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้ยังคงมีอัตราที่สูง สถานการณ์เช่นนี้นับเป็นโอกาส ที่ส าคัญต่อการเข้าสู่ตลาดทางการศึกษาของ
ไทย (จิตรภณุ ภูมิฉัฏฐ์มงคล, 2559)  
 คุณภาพการศึกษาในประเทศไทย นับว่ามีคุณภาพสูงส าหรับประเทศท่ีอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการศึกษาที่ผสมผสานรูปแบบการศึกษาของทั้งในประเทศยุโรปและอเมริกา ประกอบกับ
การบูรณาการทางการศึกษาในรูปแบบเอเชียและยุโรป เข้าด้วยกัน ท าให้การจัดรูปแบบการศึกษาในประเทศไทยนั้น
แตกต่างกับการจัดการศึกษาของประเทศจีน (ณัฐปกฤ ใจยา, 2557) ดังนั้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางภาษา และวัฒนธรรม ท าให้
ประเทศท้ังสองมีการยอมรับซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีของระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏในประเทศไทยมีความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนหลายแห่ง มีนักศึกษาจากประเทศจนี
เดินทางมาศึกษายังประเทศไทยกว่า 12,000 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยภาครัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน โดยส่วน
ใหญ่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเรียนแบบแบ่งแยกห้องกับนักศึกษาไทยประมาณร้อยละ 80 และอีกร้อยละ 20 
ที่เหลือเรียนร่วมกับนักศึกษาไทย (https://www.thansettakij.com/content/419896, 2020) การจัดการศึกษา
ให้นักศึกษาจีน นอกจากจะมุ่งเน้นการให้ความรู้วิชาชีพ ประเพณี วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยใน
ชั้นเรียนแล้ว ยังจะต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยให้แก่นักศึกษา โดยจะมีหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงการจัดท าหลักสูตร ให้บริการทางด้านการศึกษา จัดการศึกษา และอ านวยความสะดวก
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ให้นักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษา ในมหาวิทยาลัย หากหลักสูตรที่ใช้ได้รับการประเมิน ความพึงพอใจในด้านหลักสูตร 
ด้านคุณสมบัติผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และ ด้านการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แล้วน าผล  
ที ่ได้มาปรับปรุงการจัดการศึกษา ก็จะเป็นการตอบสนองความต้องการของผู ้เร ียน รวมถึงการพัฒนาการ  
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต (วรรษมน เพียรเสมอ, 2561, 2)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบันมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์โควิด- 19 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันท าให้มีนักศึกษาจีนเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนักศึกษาจีนระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีกลยุทธ์ในการจูงใจให้
นักศึกษาจีนเข้ามาศึกษากับสถาบันของตน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีประเทศไทย ปรับปรุงคุณภาพบริการ
การศึกษาส าหรับนักศึกษาจีน ผลิตบุคลากรที่เหมาะสมกับสงัคมต้องการ ท าให้นักศึกษาจีนมีตัวเลือกในการศึกษาตอ่
ในประเทศไทยมากขึ้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารงานบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาจีน  
ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนตลอดจนเป็นแนวทางและการน ารูปแบบไปใช้ ว่าควรมีลักษณะ
อย่างไร เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเกิดการปรับตัวและแสวงหาบริการที่มีประสิทธิภาพส าหรับนักศึกษาจีน
ซึ่งมีแนวโน้มจะเข้ามาศึกษามากขึ้นในอนาคต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการ
บริการ การศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับแก่นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานบริการการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาจีนท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน 
 2. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู ่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนครั้งต่อไป 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน 
 ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานบริการการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน สามารถแบ่งกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนบน จ านวน 226 ราย และมีกลุ่มตัวอย่าง  
ที่ตอบกลับแบบสอบถามมามีทั้งหมด 199 ราย (คิดเป็นร้อยละ 88.05) เพศชาย จ านวน 36 ราย (คิดเป็นร้อยละ 
18.09) เพศหญิง จ านวน 163 ราย (คิดเป็นร้อยละ 81.91) ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี จ านวน 
162 ราย (คิดเป็นร้อยละ 81.40) ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 120 ราย (คิดเปน็ร้อย
ละ 60.30) ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรระยะสั้น/ประกาศนียบัตร จ านวน 89 ราย (คิดเป็นร้อยละ 
44.72) รองลงมาเป็นนักศึกษาที่เรียนปริญญาตรี จ านวน 62 ราย (คิดเป็นร้อยละ 31.16)  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. การศึกษาความคิดเห็นเกี ่ยวกับการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนาการ
บริหารงานบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาจีนท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน แบ่งออกเป็น 4 
งาน ได้แก่ ด้านงานธุรการ ด้านงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ด้านงานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ด้านงาน
ส่งเสริมต าราและสื่อการสอน 
 2. การเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาจีนที ่ศ ึกษาอยู่  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ด้านงานธุรการ มหาวิทยาลัยควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เช่น 
มีรถ-รับส่ง มีหอพัก บุคลากรที่มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อจะได้สนับสนุน และรับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษาเมื่อนักศึกษาพบเจอปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ด้านพัฒนาหลักสูตรและการสอน ควรปรับปรุง
หลักสูตรและการสอนให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา และเป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน ด้านงาน
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ สนับสนุนให้นักศึกษาเพิ่มความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้นักศึกษา
ต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น ด้านส่งเสริมต าราเรียนและสื่อการสอน การส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีหนังสือในรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้และสะดวกต่อการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน  
 การเก็บข้อมูล 

 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากนักศึกษาจีน โดยมีระยะเวลาการเก็บแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 23 
พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. แบบสอบถามการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานบริการการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนางานบริการ
การศึกษาส าหรับนักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าระดับ 
5 ระดับ (rating scale) ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด  
 2. ตารางสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 และเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบริการ
การศึกษาส าหรับนักศึกษาจีนท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนครั้งต่อไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีการวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนางานบริการการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาจีนท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ค านวณคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนมาตรวัด 5 ระดับ 
และเปรียบเทียบเกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 90 -92)  
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติเป็นจริง/เป็นปัญหา 
                  /ความต้องการพัฒนาในระดับมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติเป็นจริง/เป็นปัญหา 
                  /ความต้องการพัฒนาในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติเป็นจริง/เป็นปัญหา 
                  /ความพัฒนาในระดับปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติเป็นจริง/เป็นปัญหา 
                  /ความต้องการพัฒนาในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติเป็นจริง/เป็นปัญหา 
                  /ความต้องการพัฒนาในระดับน้อยท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนางานบริการการศกึษาส าหรบันักศึกษาจนี
ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากนักศึกษาจีนจ านวน 199 
ราย สามารถสรุปผลการศึกษาในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1.1 ด้านงานธุรการ พบว่า  
  1.1.1 ด้านปัจจัยน าเข้า มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
ระดับปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
การวางแผนด้านงบประมาณในการรองรับนักศึกษาจีน ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง เช่น รถรับ-ส่ง ให้เหมาะสม และความต้องการพัฒนาทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง เช่น รถรับ-ส่ง ให้เหมาะสม  
  1.1.2 ด้านกระบวนการ มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
ระดับปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
มีบริการที่พักท่ีดีส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเรยีนการสอน เช่น 
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ถอนรายวิชาและจัดระบบบริการการเดินทางส าหรับนักศึกษาที่สะดวก 
รวดเร็ว และความต้องการพัฒนาทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น แนวปฏิบัติใน
การลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ถอนรายวิชา  
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  1.1.3 ด้านผลผลิต มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ระดับ
ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญท่ี่มีต่อสภาพการปฏิบัตแิละเป็นจรงิปัจจุบันท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูที่สุด คือ ก าหนด 
ผลผลิตในการบริการการศึกษา ที่เน้นความคุ้มค่า และคุ้มทุนเป็นหลัก ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เน้นความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการรับบริการการศึกษา และความต้องการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เน้นความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการรับบริการการศึกษา  
  1.1.4 ด้านผลลัพธ์ มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ระดับ
ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การ
ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของการบริการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ก าหนดเป้าหมาย
งานบริการการศึกษาที่เน้นการให้การยอมรับจากผู้รับบริการเป็นส าคัญ และความต้องการพัฒนาทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ก าหนดเป้าหมายงานบริการการศึกษาที่เน้นการให้การยอมรับจากผู้รับบริการเป็นส าคัญ และการส่งเสริมให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของการบริการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  1.1.5 ด้านการสะท้อนกลับ มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย 
ระดับปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ น า
ผลการประเมินการบริการการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ จัดให้นักศึกษามีการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการบริการการศึกษาของฝ่ายบริหารทุกระดับ  และความ
ต้องการพัฒนาทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ จัดให้นักศึกษามีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
 1.2. ด้านงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน พบว่า 
  1.2.1 ด้านปัจจัยน าเข้า มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
ระดับปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มี
หลักสูตรที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการเปิดรับสมัคร
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติและตรงตามความต้องการของหลักสูตร และความต้องการพัฒนาทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการ
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและตรงตามความต้องการของหลักสูตร  
  1.2.2 ด้านกระบวนการ มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ระดับ
ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัด
หลักสูตรการศึกษาที่ครอบคลุมด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านกายภาพ และด้านศิลปะ และการ
จัดการด้านหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดการด้านหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง และความต้องการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดการด้านหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  1.2.3 ด้านผลผลิต มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ระดับ
ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เน้น
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หลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขา
งานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอน 
เช่น งานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย ประเพณีของนักศึกษาจีน และความต้องการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น งานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมไทย ประเพณีของนักศึกษาจีน   
  1.2.4 ด้านผลลัพธ์ มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ระดับ
ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนา
หลักสูตรที่มีความทันสมัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนาหลักสูตรที่มี
ความทันสมัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความต้องการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลักสูตรการ
สอนมีการเชื่อมต่อกับหลักสูตรของบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  
  1.2.5 ด้านการสะท้อนกลับ มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  
ระดับปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ให้
นักศึกษามีการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการสอนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ให้นักศึกษามีการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรและการสอนอย่างต่อเนื่อง และความต้องการพัฒนาที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ให้นักศึกษามีการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรและการสอนอย่างต่อเนื่อง  
 1.3 ด้านงานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ พบว่า  
  1.3.1 ด้านปัจจัยน าเข้า มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ระดับ
ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ จัดให้มี
ทุนการศึกษาและรางวัลส าหรับนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์วรสาร ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การมีบุคลากรที่มี
ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาได้ และความต้องการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ย 
สูงที่สุด คือ การมีบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แกน่ักศึกษาได้  
  1.3.2 ด้านกระบวนการ มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
ระดับปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
การวิจัยและการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และจัดให้มีช่องทางหรือชี้แนะแนวทางส าหรับ
นักศึกษาจีนเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การวิจัยและการพัฒนาผลงานทางดา้น
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  และความต้องการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การวิจัยและการพัฒนาผลงานทางดา้น
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  
  1.3.3 ด้านผลผลิต มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ระดับ
ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที ่มีต่อสภาพการปฏิบัติ และเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
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ส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้  ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ เน้นการผลิตผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และความต้องการพัฒนาที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เน้นการผลิตผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา   
  1.3.4 ด้านผลลัพธ์ มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ระดับปัญหา
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปัญหาที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศจีน และความต้องการพัฒนาที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศจีน  
  1.3.5 ด้านการสะท้อนกลับ มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
ระดับปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการ
ประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการโดยนักศึกษาและศิษย์เก่า ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที ่สุด คือ มีการใช้ผล 
การสะท้อนกลับจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และความต้องการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการใช้ผลการสะท้อน
กลับจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
 1.4 ด้านงานส่งเสริมต าราและสื่อการสอน พบว่า 
  1.4.1 ด้านปัจจัยน าเข้า มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ระดับ
ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาจีน และความต้องการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พัฒนา
เอกสาร ต าราเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษาจีน  
  1.4.2 ด้านกระบวนการ มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ระดับ
ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ส่งเสริม
การใช้สื่อการสอนโดยไม่มีข้อจ ากัดหรือระเบียบการใช้มากจนเกินไป ปัญหาที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ส่งเสริมการใช้สื่อ
การสอนโดยไม่มีข้อจ ากัดหรือระเบียบการใช้มากจนเกินไป และความต้องการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ส่งเสริม
การใช้สื่อการสอนโดยไม่มีข้อจ ากัดหรือระเบียบการใช้มากจนเกินไป  
  1.4.3 ด้านผลผลิต มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ระดับปัญหา
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ จัดให้มีสื่อการสอนแบบ
ออนไลน์ที่ครบวงจรส าหรับนักศึกษาจีนเพื่อที่จะได้สามารถดูทางออนไลน์และสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้ ปัญหาที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีโครงสร้างทางด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหนังสือและสื่อการสอนให้มีความสอดคล้องและ
สมเหตุสมผลกัน และมีรูปแบบเนื้อหาในหนังสือและสื่อการสอนให้สะท้อนถึงทฤษฎีหรือเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ทันสมัย 
และความต้องการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีโครงสร้างทางด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหนังสือและสื่อการ
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สอนให้มีความสอดคล้องและสมเหตุสมผลกัน และจัดให้มีสื่อการสอนแบบออนไลน์ที่ครบวงจรส าหรับนักศึกษาจีน
เพื่อที่จะได้สามารถดูทางออนไลน์และสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้ 
  1.4.4 ด้านผลลัพธ์ มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ระดับ
ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ให้
ความส าคัญกับผลงานด้านสื่อ และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่และการได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ ปัญหา
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เน้นความสามารถและทักษะของนักศึกษาในการศึกษา ค้นคว้า ความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ความต้องการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เน้นความสามารถและทักษะของนักศึกษาในการศึกษา ค้นคว้า ความรู้
อย่างต่อเนื่อง   
  1.4.5 ด้านการสะท้อนกลับ มีระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  ระดับปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ส ารวจความคิดเหน็จากนักศึกษาชาวจีนเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน  ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส ารวจความ
คิดเห็นจากนักศึกษาชาวจีนเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน และความต้องการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส ารวจ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาชาวจีนเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 2. ปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานบริการการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน 
  2.1 งานธุรการ  
  ปัญหาที่พบในด้านปัจจัยน าเข้า คือ มีสิ ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น รถรับ-ส่ง ให้
เหมาะสม และความต้องการพัฒนาที่พบ คือ มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น รถรับ-ส่ง ให้เหมาะสม  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีบริการรถรับ-ส่งให้แก่นักศึกษาที่เพียงพอ 
  ปัญหาที่พบในด้านกระบวนการ คือ มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น แนวปฏิบัติในการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ถอนรายวิชา และความต้องการพัฒนา คือ มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น 
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ถอนรายวิชา ดังนั ้น มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดท าคู ่มือในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ถอนรายวิชา 
  ปัญหาที่พบในด้านผลผลิต คือ เน้นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับบริการการศึกษา และความ
ต้องการพัฒนา คือ เน้นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับบริการการศึกษา ดังนั้น บุคลากรต้องมีใจรักบริการ
และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ 
  ปัญหาที่พบในด้านผลลัพธ์ คือ ก าหนดเป้าหมายงานบริการการศึกษาที่เน้นการให้การยอมรับจาก
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ และความต้องการพัฒนา คือ ก าหนดเป้าหมายงานบริการการศึกษาที่เน้นการให้การยอมรับ
จากผู้รับบริการเป็นส าคัญ และการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของการบริการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในเรื่องของการรับบุคลากรที่มีใจรักบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมทุ่มเทและให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
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  ปัญหาที่พบในด้านการสะท้อนกลับ คือ จัดให้นักศึกษามีการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
บริการการศึกษาของฝ่ายบริหารทุกระดับ และความต้องการพัฒนา คือ จัดให้นักศึกษามีการประเมินคุณภาพการ
สอนของอาจารย์อย่างต่อเนื ่อง ดังนั ้น มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการประเมินของนักศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
  2.2 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
  ปัญหาที่พบในด้านปัจจัยน าเข้า คือ มีการเปิดรับสมัครอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร และความต้องการพัฒนา คือ มีการเปิดรับสมัครอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญของการรับสมัครของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ และมีความ
เชี่ยวชาญในด้านหลักสูตรที่สอน เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ปัญหาที่พบในด้านกระบวนการ คือ การจัดการด้านหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และความ
ต้องการพัฒนา คือ การจัดการด้านหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น งานด้านพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนของมหาวิทยาลัยควรวางแผนและจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร 
  ปัญหาที่พบในด้านผลผลิต คือ นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น 
งานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย ประเพณีของนักศึกษาจีน และความต้องการพัฒนา คือ นักศึกษาได้เรียนรู้
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น งานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย ประเพณีของนักศึกษาจีน 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น เช่น เทศกาลต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ร่วมสืบสานประเพณีต่าง ๆ ที่เป็นของประเทศไทย 
  ปัญหาที่พบในด้านผลลัพธ์ คือ การพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และความต้องการพัฒนา คือ หลักสูตรการสอนมีการเชื ่อมต่อกับหลักสูตรของบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมรองรับ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีจะเข้ามาในอนาคตและมีการประยุกต์ใช้กับหลักสูตรต่างประเทศให้สอดคล้องกันได้ 
  ปัญหาที่พบในด้านการสะท้อนกลับ คือ ให้นักศึกษามีการประเมินคุณภาพหลักสตูรและการสอนอยา่ง
ต่อเนื่อง และความต้องการพัฒนา คือ ให้นักศึกษามีการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการสอนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
ระบบประเมินจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ถ้าหากนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณภาพด้านหลักสูตรและการสอน อาจจะน าไปสู่การพัฒนาได้ 
  2.3 งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  
  ปัญหาที่พบในด้านปัจจัยน าเข้า คือ การมีบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาได้ และความต้องการพัฒนา คือ การมีบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญของการรับสมัครของบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มี
ความเช่ียวชาญ และมีผลงานที่โดดเด่น เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ปัญหาที่พบในด้านกระบวนการ คือ การวิจัยและการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 
และความต้องการพัฒนา คือ การวิจัยและการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักศึกษาหรือบุคลากรได้มีการจัดท าผลงานด้านวิชาการเพื่อที่จ าได้พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของบุคลากรให้ดียื่งขึ้นไป 
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  ปัญหาที่พบในด้านผลผลิต คือ เน้นการผลิตผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา และความต้องการพัฒนา คือ เน้นการผลิตผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดการประกวดผลงานทางวิชาการ หรือจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถของตนเองและมีส่วนร่วมในการแสดงผลงานท่ีโดดเด่นของตนเอง 

  ปัญหาที่พบในด้านผลลัพธ์ คือ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศ
จีน และความต้องการพัฒนา คือ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศจีน ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรเห็นควาส าคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกับต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยและท าให้เกิดเป็นที่ยอมรับ 

  ปัญหาที่พบในด้านการสะท้อนกลับ คือ มีการใช้ผลการสะท้อนกลับจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
และความต้องการพัฒนา คือ มีการใช้ผลการสะท้อนกลับจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรให้
ความส าคัญกับผลการสะท้อนกลับ (Feedback) ที่มีต่อมหาวิทยาลัยน าไปแก้ไขปัญหาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับและเกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
  2.4 งานส่งเสริมต าราและสื่อการสอน  
  ปัญหาที่พบในด้านปัจจัยน าเข้า คือ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาจีน และ
ความต้องการพัฒนา คือ พัฒนาเอกสาร ต าราเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษาจีน ดังนั้น การจัดท าสื่อการเรียนการ
สอน หรือต าราเรียน ควรค านึงถึงความยาก ง่าย ส าหรับนักศึกษาและควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือด้านภาษา 
ร่วมจัดท าต าราและสื่อการสอนให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษา 
  ปัญหาที่พบในด้านกระบวนการ คือ ส่งเสริมการใช้สื่อการสอนโดยไม่มีข้อจ ากัดหรือระเบียบการใช้
มากจนเกินไป และความต้องการพัฒนา คือ ส่งเสริมการใช้สื่อการสอนโดยไม่มีข้อจ ากัดหรือระเบียบการใช้มาก
จนเกินไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยไม่ควรมีจ้อจ ากัดหรือระเบียบในการบีบบังคับหรือเคร่งครัดจนเกินไป ควรปรับให้เกิด
ความสมดุลระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ 
  ปัญหาที่พบในด้านผลผลิต คือ มีโครงสร้างทางด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหนังสือและสื่อการ
สอนให้มีความสอดคล้องและสมเหตุสมผลกัน และ มีรูปแบบเนื้อหาในหนังสือและสื่อการสอนให้สะท้อนถึงทฤษฎี
หรือเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ทันสมัย และความต้องการพัฒนา คือ มีโครงสร้างทางด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
หนังสือและสื่อการสอนให้มีความสอดคล้องและสมเหตุสมผลกันและจัดให้มีสื่อการสอนแบบออนไลน์ที่ครบวงจร
ส าหรับนักศึกษาจีนเพื่อที่จะได้สามารถดูทางออนไลน์และสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น การสอนอาจจะเป็นในรูปแบบออนไลน ์
หนังสือเรียนอาจจะเป็นในรูปแบบออนไลน์สามารถเปิดอ่านในทุกที่ สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ตามที่
ต้องการได้ไม่จ าเป็นต้องไปสืบค้นจากห้องสมุดในรูปแบบหนังสือ 
  ปัญหาที่พบในด้านผลลัพธ์ คือ เน้นความสามารถและทักษะของนักศึกษาในการศึกษา ค้นคว้า 
ความรู้อย่างต่อเนื่อง และความต้องการพัฒนา คือ เน้นความสามารถและทักษะของนักศึกษาในการศึกษา ค้นคว้า 
ความรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองในการศึกษา อาจจะมี
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างพัฒนาทักษะของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา วัฒนธรรม และด้านภาษา 
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้และค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 
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  ปัญหาที่พบในด้านการสะท้อนกลับ คือ ส ารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาชาวจีนเกี่ยวกับการใช้สื่อ
การเรียนการสอน และความต้องการพัฒนา คือ ส ารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาชาวจีนเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียน
การสอน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการท าแบบสอบถามส ารวจหรือขอความคิดเห็นจากนักศึกษาจีนที่มาเรียนว่ามี
ความต้องการ หรืออยากจะพัฒนาแบบใด เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางปรับปรุงหรือหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนางานส่งเสริมต าราและสื่อการสอน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการแนวทางการพัฒนาการบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือตอนบน ทั้ง 4 งาน นั้น ได้แก่ 1. งานธุรการ ซึ ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลลัพธ์ ด้านการสะท้อนกลับ พบว่าด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดในระดับสภาพ
การปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบัน คือ มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับนักศึกษาจีน เช่น การก าหนดวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
การแจ้งค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา ด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในระดับปัญหา คือ เน้นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับบริการการศึกษา และด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ย 
สูงที่สุดในระดับความต้องการพัฒนา คือ เน้นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับบริการการศึกษา ซึ่งสอดคล้องตาม
แนวคิดของ Hoy, W.K., and Miskel, C.G. (1991) องค์ประกอบหลักของระบบสังคมของระบบมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
โครงสร้าง ปัจเจก วัฒนธรรม การเมือง แกนเทคนิค สิ ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ และผลตอบรับที่พฤติกรรมทางสังคม  
ในสถาบันการศึกษา 2. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ซึ ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า  
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลลัพธ์ ด้านการสะท้อนกลับ พบว่าด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดในระดับสภาพ
การปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบัน คือ นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอน  เช่น งาน
เทศกาลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย ประเพณีของนักศึกษาจีน ด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับปัญหา คือ  
นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น งานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีของนักศึกษาจีน และด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับความต้องการพัฒนา คือ นักศึกษาได้เรียนรู้
เพิ ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น งานเทศกาลที่เกี ่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย ประเพณีของ
นักศึกษาจีน ซ ึ ่งสอดคล้องกับ Zhao Mengcheng และ B (2000) ม ุมมองผลิตภัณฑ์ของบริการการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการการศึกษา เชื่อว่า ผลิตภัณฑ์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นบริการ
การศึกษาที่จัดท าโดยกิจกรรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นผลิตภัณฑ์ฐานความรู้ที่มีคุณภาพ ก าหนดมาตรฐาน 
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้และการพัฒนาของนักศึกษา 3. งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลลัพธ์ ด้านการสะท้อนกลับ 
พบว่าด้านปัจจัยน าเข้ามีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดในระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบัน คือ การมีบุคลากรที่มีผลงาน
ทางวิชาการที่โดดเด่น และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาได้ ด้านการสะท้อนกลับมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับ
ปัญหา คือ  มีการใช้ผลการสะท้อนกลับจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และด้านการสะท้อนกลับมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน
ระดับความต้องการพัฒนา คือ  มีการใช้ผลการสะท้อนกลับจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน จีน ซึ่งสอดคล้องกับคุณภาพ
บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา Kong Rui he Dayi (2005) 4. ด้านงานส่งเสริมต าราและสื่อการสอน ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลลัพธ์ ด้านการสะท้อนกลับ พบว่าด้าน
ปัจจัยน าเข้าและด้านผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดในระดับสภาพการปฏิบัติและเป็นจริงปัจจุบัน คือ พัฒนาสื่อการเรียน
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การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาจีนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้จากสื่อและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ ด้านผลลัพธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับปัญหา คือ เน้นความสามารถและทักษะของ
นักศึกษาในการศึกษา ค้นคว้า ความรู้อย่างต่อเนื่อง และด้านผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับความต้องการพัฒนา 
คือ เน้นความสามารถและทักษะของนักศึกษาในการศึกษา ค้นคว้า ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ คุณภาพ
บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา Kong Rui he Dayi (2005) และ ด้านการประกันคุณภาพภายใน Somchai 
Chanyaphaibool (2012, 80-102) ซึ่งผลที่ได้นี้สามารถน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาการบริการการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ทั้ง 4 งาน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น มีสิ ่งอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง เช่น รถรับ-ส่ง ให้เหมาะสมและมีความเพียงพอส าหรับจ านวนนักศึกษา การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการ
สอนให้มีความทันสมัยพร้อมรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมกับการวางแผนงบประมาณในการ
รองรับนักศึกษาจีน ซึ่งอาจเป็นแรงจูงในในการมาเรียนของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
  2. การมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาชีพและหลักสูตรที่สอน การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ 
เพราะนักศึกษาเช่ือว่าถ้าหากได้บุคลากรที่มีความเชียวชาญนักศึกษาจะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีและมี
ความเชื่อถือและมั่นใจท่ีจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
  3. การมีใจรักบริการของบุคลากร มีมนุษย์สัมพันท่ีดี พร้อมให้ความช่วยเหลือและเต็มใจให้บริการแก่
นักศึกษา เช่น การให้ความรู้และจัดท าคู่มือเกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น แนวปฏิบัติในการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ถอนรายวิชา เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. น าไปปรับปรุงให้แนวทางรูปแบบการบริหารงานบริการการศึกษาของนักศึกษาจีนสมบูรณ์แบบ
มากยิ่งข้ึน  
  2. เนื ่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการในรูปแบบใดเพื่อให้การสอนในรูปแบบออนไลน์ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
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