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บทคัดยอ
การศึกษาองคกรแหงการเรียนรสู ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสภาพความ
เปนองคกรแหงการเรียนรขู องสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน และประมวลขอเสนอแนะเกีย่ วกับความเปน
องคกรแหงการเรียนรใู นบริบทของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีกลมุ ตัวอยาง คือ ผอู ำนวยการสำนัก
งานอธิการบดี ผอู ำนวยการกอง ผอู ำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในและหัวหนางาน จำนวน 18 คน และบุคลากร
ระดับผปู ฏิบตั ิ จำนวน 65 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึง่ แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 สอบถามเกีย่ วกับ
ขอมูลทัว่ ไปของผตู อบแบบสอบถาม สวนที่ 2 สอบถามเกีย่ วกับสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรู และสวนที่ 3 แบบ
สอบถามเกีย่ วกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพความเปนองคกรแหงการเรียนรู สถิตทิ ใี่ ชวเิ คราะหขอ มูล ประกอบ
ดวย คารอยละ คาเฉลีย่ เลขคณิต และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบวา ผตู อบแบบสอบถามสวนใหญมคี วามรเู รือ่ งองคกรแหงการเรียนรู รอยละ 79.52 และไมรเู รือ่ ง
องคกรแหงการเรียนรรู อ ยละ 20.48 สภาพความเปนองคกรแหงการเรียนรใู นสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยภาพรวมอยใู นระดับมาก คือ ดานภาวะผนู ำในการสรางองคกรแหงการเรียนรู ( =3.82) ดานพลวัตการเรียนรู ( =
3.70) สวนดานทีเ่ ปนองคกรแหงการเรียนรตู ่ำสุด คือ ดานการใหความสำคัญกับผทู มี่ สี ว นไดเสียขององคกร ( = 3.45)
สรุปผลการวิจยั จากผลการวิจยั ผบู ริหารทีเ่ กีย่ วของ ควรสงเสริมและมีแผนงานตอบสนองผมู สี ว นไดเสียแผน
พัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เพือ่ พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรตู อ ไป
คำสำคัญ : องคกรแหงการเรียนรู สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

Abstract
This survey research has objectives as follows: 1) to study status of learning organization (LO) of office of the
president at Khon Kean University (KKU) and 2) to codify all suggestions and comments of office’s staffs about LO in
office of president context. The respondent samples of this research include 83 administrative staffs and practical staffs
which were randomly chosen for questionnaire. The questionnaire comprised three parts: a) general information,
b) Questionnaire about status of LO of the president at KKU) the questionnaires about experiences and suggestions on
LO of the president at KKU applying percentage, accumulation and standard deviation
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The results of the study are as follows:
1) The LO state of office of president were rated at high level (=3.82) Leadership ( =3.82) Managing
Knowledge ( =3.56) Dynamics of Learning ( = 3.70) Organization Transformation ( =3.46) Human Resources
Emphasis ( =3.65) and The LO state of office of president were rated at Low level Acknowledgement of Organization
Stakeholders ( = 3.45)
2) Suggestions: the KKU should open opportunities for its staffs in order to increase their level of education and
learning as they wish. The staffs should undertake their duties fully in their cooperated systematical planning. They
also should have thinking method for priority ordering, co-defining visions by activities that open thinking, participation
processes by meetings and discussions, team working by learning and coaching, etc.
Keyword : Learning organization , Office of The President, Khon Kean university

บทนำ
การสรางองคกรแหงการเรียนรู เพื่อใหบรรลุวิสัย
ทัศนของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยองคกรตองมีบคุ ลากร
ที่มีทักษะความรู การสงผานความรู และสรางสรรคนวัต
กรรมอยางมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิง่ แวด
ลอมภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลง สำนักงานอธิการบดีจัด
โครงสรางเปนกองจำนวน 9 กอง และ14 สำนักงาน มี
บทบาท หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ สนับสนุนการดำเนิน
งานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ใหเกิดประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล ภายใตหลักธรรมาภิบาล บริหารงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการ และมหาวิทยาลัยรวมทัง้ นโยบายและวัตถุ
ประสงคของมหาวิทยาลัย พรอมทัง้ ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย และตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 4/2555) ลงวัน
ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (1)
มหาวิทยาลัยขอนแกนใชเครื่องมือในการสราง
องคกรแหงการเรียนรู คือการจัดการความรู ซึง่ องคกรและ
บุคลากรสามารถนำไปใชประโยชนเพือ่ ยกระดับการปฏิบตั งิ าน
รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑและบริการ
การตอบสนองความตองการและทิศทางของธุรกิจทีเ่ ปลีย่ น
แปลงไป เพื่อพัฒนาการแกไขปญหาอยางสรางสรรคอัน
เปนการเพิม่ คุณคาใหแกลกู คา องคกร และผมู สี ว นไดสว น
เสียทุกกลมุ และการทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกนจะเปนองคกร
ในระดับโลกไดนนั้ องคกรจะตองเปนองคกรทีม่ สี มรรถนะ

สูง (High Performance Organization : HPO) ซึง่ มานิตย
แสนเกษม (2) กล า วว า องค ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง นั้ น
จะประกอบไปดวย ดานตางๆ 5 ดาน คือ ดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ดานการ
มีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมองคกรที่สอดคลองกับ
วิสยั ทัศน (Corporate Culture) ดานองคกรแหงการเรียนรู
(Learning Organization) ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Governance) และด า นการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)
การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management)
คือการรวบรวมการจัดระบบ การจัดเก็บและการเขาถึง
ขอมูล เพือ่ สรางเปนความรู เทคโนโลยีดา นขอมูลและดาน
คอมพิวเตอรเปนเครือ่ งมือชวยเพิม่ พลังในการจัดการความ
รู และนำความรไู ปใชเพือ่ ชวยใหวตั ถุประสงคขององคกร
ประสบความสำเร็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดใหมี
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practices) และจัดทำฐานขอมูล ของ
ระบบงานตาง ๆ ทัง้ ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยฝายแผนและสารสนเทศไดสง
เสริมใหมกี ารแลกเปลีย่ นและถายทอด ทีเ่ กิดจากการพัฒนา
การปฏิบตั งิ านประจำของบุคลากรสแู นวทางหรือวิธปี ฏิบตั ิ
ที่สอดคลองและเหมาะสมกับการใชงานในองคกรของ
หน ว ยงานต า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย โดยเฉพาะการจั ด
กิจกรรม KKU Show and Share ทีไ่ ดดำเนินการมาตัง้ แต
ป 2550 และดำเนินการตอเนือ่ งมาจนถึงปจจุบนั ทัง้ นีไ้ ด
มีการสรางเครือขายของการพัฒนางานประจำสแู นวปฏิบตั ิ
ทีด่ ที มี่ กี ารพัฒนาโดยกิจกรรมรวมของ CoPs ตาง ๆ และ

    
ไดมีการจัดเก็บผลงานที่สงเขารวมกิจกรรม KKU Show
and Share มาตัง้ แตงานครัง้ ที่ 1 (จัดในป พ.ศ. 2550 หรือ
ค.ศ. 2007) ทีม่ ผี ลงานทัง้ สิน้ 50 ผลงาน และงานครัง้ ที่ 2 ที่
มีผลงานเขารวมทัง้ สิน้ 41 ผลงาน ทัง้ นีไ้ ดมกี ารจัดเก็บดวย
การรวบรวมเปนฐานขอมูลในรูปสูจบิ ตั ร และโปสเตอร ใน
รูปเอกสารและไฟลขอ มูลผลงานตาง ๆ เก็บไวเพือ่ ใชอา ง
อิงและเผยแพรใหบคุ ลากรในคณะ/หนวยงานใชเปนแนว
ทางการพัฒนางานประจำสูแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถ
พัฒนางานอยางตอเนือ่ ง (3)
ในการศึกษาครั้งนี้ไดนำแนวคิดของ Marquardt
1994 (4) ที่ใหความหมายของ องคการแหงการเรียนรูวา
หมายถึง องคการที่มีการเรียนรูอยางเต็มพลังของสมาชิก
ในการรวบรวม จัดการ และใชความรู เพื่อผลสำเร็จของ
องคการและแปรสภาพไปเปนการเรียนรอู ยางตอเนือ่ งอีก
ทั้งการเสริมแรงใหแกคนในองคการและนอกองคการใน
การเรียนรจู ากงานทีท่ ำรวมทัง้ การนำเทคโนโลยีมาใชเปน
เครือ่ งมือในการเรียนรแู ละเพิม่ ผลผลิต
ดังนัน้ ความรคู วามเขาใจ ความคิดเห็นของการเปน
องคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนัก
งานอธิการบดีมีความสำคัญที่จะพัฒนากลไกการทำงาน
เพื่ อ ผลั ก ดั น ให เ ป น องค ก รเรี ย นรู ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามความ
คิดเห็นของบุคลากร
2. เพื่อประมวลขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเปน
องคกรแหงการเรียนรูในบริบทของสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิธกี ารดำเนินงาน
ประชากร และกลุมตัวอยาง เลื อ กขนาดกลุ ม
ตัวอยางกำหนดโดยใชสตู รของ Yamane (5) โดยยอมให
มี ค วามคลาดเคลื่ อ นได ไ ม เ กิ น 5% แบบแบ ง ชั้ น ภู มิ
(Stratified Sampling) (6) จำแนกออกเปน 2 กลมุ รวมทัง้ สิน้


83 คน คือ ผอู ำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผอู ำนวยการ
กอง ผอู ำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในและหัวหนางาน
จำนวน 18 คน และกลมุ ผปู ฏิบตั งิ าน จำนวน 65 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นามาจากการวัดความเปน
องค ก ารแห ง การเรี ย นรู (Learning Organization)
มหาวิทยาลัยมหิดลของคณาจารยสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ภาควิ ช าสั ง คมศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (7) และนำมาออกแบบ
แบบสอบถามใหมีความเหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้
โดยปรึกษาผทู รงคุณวุฒแิ ละนำไปปรับปรุงแกไข ซึง่ แบบ
สัมภาษณ แบงเปน 3 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 เปนคำถามเกีย่ วกับขอมูลทัว่ ไปของผตู อบ
แบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับสภาพการเปนองคกรแหง
การเรียนรขู องสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามความคิดเห็นของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี แบง
ออกเปน 7 ดาน คือ 1) ดานภาวะผนู ำในการสรางองคกร
แหงการเรียนรู (Leadership) 2) ดานการจัดการความรู
(Managing Knowledge) 3) ด า นพลวั ต การเรี ย นรู
(Dynamics of Learning) 4) ดานการปรับเปลีย่ นองคกร
(Organization Transformation) 5) ดานการประยุกตใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology
Application) 6) ดานการใหความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Emphasis) และ 7) ดานการใหความ
สำคัญกับผมู สี ว นไดสว นเสียขององคกร (Acknowledgement
of Organization Stakeholders)
สวนที่ 3 เปนคำถามเกีย่ วกับปญหาอุปสรรคในการ
เปนองคกรแหงการเรียนรขู องสำนักงานอธิการบดีและขอ
เสนอแนะ
การเก็บรวมรวบขอมูล
ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 วิธี ดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลทีผ่ ศู กึ ษาจะศึกษาขอมูล
จากเอกสาร ตำรา งานวิจยั และทางเว็บไซตตา งๆที่ เกีย่ วกับ
องคกรแหงการเรียนรู
2. ขอมูลทุตยิ ภูมิ เปนขอมูลทีไ่ ดจากแบบสอบถาม
เชิงโครงสราง คือผบู ริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
รวมทัง้ สิน้ 83 คน
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19 คน คิดเปนรอยละ 22.89 ระดับการศึกษา พบวา สวน
ใหญมรี ะดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 52 คน คิดเปน
รอยละ 62.65 และมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
จำนวน 31 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 37.35 ส ว นใหญ เ ป น
ขาราชการ จำนวน 51 คน คิดเปน รอยละ 61.40 และเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 38.60
ความคิดเห็นตอสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรู พบวา
ผตู อบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นวาสำนักงาน
อธิการบดีเปนองคกรแหงการเรียนรู จำนวน 66 คน คิดเปน
ผลการศึกษา
รอยละ 79.52 และไมเปน จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ
ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 20.48
อายุมากกวา 41 ปขึ้นไป จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ
ผลการศึกษาสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรู
51.81 รองลงมา คือ มีอายุ 31 - 40 ป จำนวน 21 คน คิดเปน ของสำนักงานอธิการบดีดงั ตารางแสดงดังนี้
รอยละ 25.30 และอันดับสุดทาย คือ มีอายุ 21 - 30 ป จำนวน
การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษานำขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมายมา
วิเคราะห เพือ่ หาคำตอบใหกบั การศึกษาครัง้ นี้ โดยจำแนก
ขอมูลทีไ่ ดออกเปนรายดานและโดยภาพรวม นำเสนอรูป
แบบการวิเคราะหขอ มูลโดยการพรรณนา
5.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คารอยละ
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาความถี่

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากร สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยภาพรวม

ขอที่

สภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

1
2
3
4
5
6
7

ดานภาวะผูนําในการสรางองคกรแหงการเรียนรู
ดานการจัดการความรู
ดานพลวัตการเรียนรู
ดานการปรับเปลี่ยนองคกร
ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล
ดานการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร
โดยภาพรวม

จากตารางที่ 1 แสดงวา สภาพการเปนองคกรแหง
การเรียนรูของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี พบวา โดย
ภาพรวม ( =3.61) และรายดานอยใู นระดับมาก โดยดาน
ที่ เ ป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องบุ ค ลากรสำนั ก งาน
อธิการบดีสงู สุด คือ ดานภาวะผนู ำในการสรางองคกรแหง

S.D.

แปลผล อันดับที่

3.82
3.56
3.70
3.64
3.46
3.65
3.45

1.05
0.95
1.00
0.95
1.02
0.95
1.02

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
5
2
4
6
3
7

3.61

1.02

มาก

-

การเรียนรู ( =3.82) รองลงมาคือ ดานพลวัตการเรียนรู
( =3.70) ส ว นด า นที่ เ ป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข อง
บุคลากร สำนักงานอธิการบดีต่ำสุด คือ ดานการใหความ
สำคัญกับผมู สี ว นไดสว นเสียขององคการ ( =3.45)



    

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากร สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
Application)โดยภาพรวมและรายขอ

ขอที่
1
2

3
4

5
6

7
8
9
10

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Application)
หนวยงานนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
มาใชในการพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน
หนวยงานนําสื่อประสมอันทรงพลัง (Multimedia) ไดแก
ศิลปะ ขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีทัศน มาใช
เพื่อการเรียนรู
หนวยงานนําซอฟตแวรที่พรอมใชเพื่อชวยในการเรียนรูมา
ใชในการสนับสนุนการทํางานประจํา
หนวยงานสนับสนุนการเรียนรูแบบทันเวลา (Just in Time)
ซึ่งเปนระบบการเรียนรูอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง
ที่สามารถนําความรูที่ไดไปใชกับงานไดทันที
หนวยงานมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการออกแบบให
สอดคลองกับความตองการในการเรียนรูในหนวยงาน
หนวยงานมีการปรับใชระบบซอฟทแวรในการรวบรวม
จัดหมวดหมู สราง และเผยแพรความรูที ่เหมาะสมกับ
ความตองการ
เทคโนโลยีที่มีอยูในหนวยงานชวยในการเรียนรูและการ
ทํางานใหดียิ่งขึ้น
หนวยงานมีการใชเทคโนโลยี เพื่อชวยในการเรียนรู เชน
E-mail, Webboard, Blog, Facebook เปนตน
ทานสามารถเขาถึงระบบอินทราเน็ต และอินเทอรเน็ตได
สะดวก
ทานสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปน สําหรับการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
โดยภาพรวม

S.D.

แปลผล

อันดับที่

3.70

1.00

มาก

4

2.95

1.13

ปานกลาง

9

3.27

1.09

ปานกลาง

6

2.89

1.12

ปานกลาง

10

3.08

1.11

ปานกลาง

8

3.10

1.10

ปานกลาง

7

3.45

1.02

มาก

5

3.89

0.90

มาก

3

4.27

0.77

มากที่สุด

1

4.01

0.82

มาก

2

3.46

1.02

มาก

-
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จากตารางที่ 2 แสดงวา สภาพการเปนองคกรแหง
การเรียนรูของสำนักงานอธิการบดี ดานการประยุกตใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology
Application)โดยภาพรวมอยใู นระดับมาก ( =3.46) และ
รายขออยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ โดยขอที่เปน
องคกรแหงการเรียนรูของสำนักงานอธิการบดี ดานการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
Application) สูงสุด คือ สามารถเขาถึงระบบอินทราเน็ต

และอินเทอรเน็ตไดสะดวก ( =4.27) รองลงมาคือ สามารถ
เข า ถึ ง ข อ มู ล ที่ จำเป น สำหรั บ การทำงานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ( =4.01) สวนขอทีเ่ ปนองคกรแหงการเรียน
รขู องสำนักงานอธิการบดี ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Application) ต่ำสุด
คือ หนวยงานสนับสนุนการเรียนรูแบบทันเวลา (Just in
Time) ซึ่งเปนระบบการเรียนรูอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่
สามารถนำความรทู ไี่ ดไปใชกบั งานไดทนั ที ( =2.89)

ตารางที่ 3 คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ดานการใหความสำคัญกับผมู สี ว นไดสว นเสียขององคกร
(Acknowledgement of Organization Stakeholders) โดยภาพรวมและรายขอ

ขอที่
1
2
3

4
5

ดานการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ
(Acknowledgement of Organization Stakeholders)
หนวยงานมีการแบงปนขอมูลกับผูรับบริการและรับฟงความ
คิดเห็น เพื่อที่จะไดเรียนรูรวมถึงปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้น
หนวยงานเปดโอกาสใหผูรับบริการ มีสวนรวมในการ
เรียนรู และเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น
หนวยงานมีการเรียนรูหรื
 อเขารวมกิจกรรมกับเครือขาย
ความรวมมือและที่ปรึกษาบุคคลภายนอกที่หนวยงาน
จางใหทํางานดานวิชาการและดานอื่นๆ
หนวยงานเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูกับชุมชน
สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และหนวยงานตางๆ
หนวยงานแสวงหาความรวมมือในการเรียนรูรวมกับ
ผูรับบริการ สถาบัน การศึกษาสมาคมวิชาชีพและ
หนวยงานตางๆ
โดยภาพรวม

จากตารางที่ 3 แสดงวา สภาพการเปนองคกรแหง
การเรียนรขู องสำนักงานอธิการบดีดา นการใหความสำคัญ
กับผมู สี ว นไดสว นเสียขององคกร (Acknowledgement of
Organization Stakeholders) โดยภาพรวมอยใู นระดับมาก
( =3.45) และรายขออยใู นระดับปานกลางเปนสวนใหญ
โดยข อ ที่ เ ป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องสำนั ก งาน
อธิการบดี ดานการใหความสำคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ขององค ก าร (Acknowledgement of Organization
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Stakeholders) สูงสุด คือ หนวยงานมีการแบงปนขอมูลกับ
ผรู บั บริการและรับฟงความคิดเห็น เพือ่ ทีจ่ ะไดเรียนรรู วม
ถึงปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้น ( =3.75)รองลงมาคือ
หนวยงานเปดโอกาสใหผรู บั บริการ มีสว นรวมในการเรียน
รู และเขารวมกิจกรรมตางๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ( =3.61) สวนขอที่
เปนองคกรแหงการเรียนรูของสำนักงานอธิการบดี ดาน
การใหความสำคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ
(Acknowledgement of Organization Stakeholders) ต่ำสุด

    
คือ หนวยงานเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูกับชุมชน
สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และหนวยงานตางๆ และ
หนวยงานแสวงหาความรวมมือในการเรียนรรู ว มกับผรู บั
บริการ สถาบัน การศึกษา สมาคมวิชาชีพ และหนวยงาน
ตางๆ ( =3.28)

อภิปรายผล
ความคิดเห็นตอสภาพการเปนองคกรแหงการเรียน
รู พบวา ผตู อบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นวา
สำนักงานอธิการบดีเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยให
เหตุผล ดังกลาววา สำนักงานอธิการบดีเปนองคกรแหงการ
เรียนรูเพราะเปนหนวยงานสวนราชการที่มีการพัฒนาอยู
ตลอดไดนำเอาผลงานหรือประสบการณทผี่ า นมา มาศึกษา
รวมกัน ทำใหเกิดการถายทอด แลกเปลีย่ นองคความรู รวม
ถึงทักษะการทำงานรวมกัน และหาทางปรับปรุง แกไขให
ดีขนึ้ ตลอดเวลา ซึง่ อาจสำเร็จบางลมเหลวบางแตไมหยุด
นิง่ มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพือ่ พัฒนาการเรียนรใู น
สายงานเดียวกันและขามสายงาน เปนสถาบันการศึกษา
และฝกอบรมทักษะและการเรียนรตู ลอดเวลา ปจจุบนั มีแต
เรื่องใหมๆ ที่ยากตอความเขาใจเสมอ ตองเรียนรูใหทัน
พรอมกับแสวงหาความรู เพราะเปนเรือ่ งใหญทอี่ ยรู ะหวาง
ทดสอบ ส ง เสริ ม ให มี ก ารทำการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
(Knowledge Sharing) ระหวางหนวยงาน มีการรับและสง
ขาวสารใหมๆ อยูเสมอ บุคลากรไดมีการพูดคุยปรึกษา
หารือระหวางผบู งั คับบัญชากับผใู ตบงั คับบัญชา สามารถ
แลกเปลีย่ น และรับฟงความคิดเห็นซึง่ กันและกันได เปด
โอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูเทคโนโลยี และกฎระเบียบ
ใหมๆ ตลอดเวลา มีการสงเสริมใหบคุ ลากรเกิดการเรียนรู
ทัง้ ในงานประจำ และงานเชิงพัฒนา รวมทัง้ มีการจัดทำตัว
ชี้วัดเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติงาน และนำผลนั้นมาจัด
ทำแผน การพัฒนาบุคลากร มีการศึกษาแลกเปลีย่ นเรียนรู
จากผมู คี วามรู ผมู สี ว นไดสว นเสีย โดยการไดรบั ความรจู าก
การอบรมพัฒนา ไดประสบการณจากการเขาตรวจปฏิบตั กิ าร
โดยมีการบริหาจัดการใหมีการเรียนรูจากระบบพี่เลี้ยง
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรทู างกระดานอิเล็กทรอนิกส มีการ
คนควา เรียนรู การใชเทคโนโลยีชวยและมีการประชุม
แลกเปลี่ยนทั้งภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน


เปดโอกาสใหทกุ คนไดแสดงความสามารถของตนเอง ได
เรียนรกู ารทำงานรวมกัน แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานและใหเหตุผลตอสำนักงาน
อธิการบดีไมเปนองคกรแหงการเรียนรวู า บุคลากรบางคน
ยังไมเขาใจความหมายของคำวาองคกรแหงการเรียนรู
ไมไดรบั การสนับสนุนการเรียนรเู ทาทีค่ วร และผรู บั ผิดชอบ
ยังไมมกี ารพัฒนาการเรียนรอู ยางชัดเจน ยังขาดการจัดการ
ความรทู ดี่ ี และไมมรี ะบบการถายทอดทีด่ ี ผบู ริหารไมไดให
ความสำคัญเทาทีค่ วร บุคลากรหวงความรู ไมนยิ มแบงปน
ไมมรี ะบบพีเ่ ลีย้ งในการสอนงานสบู คุ ลากรทีม่ าใหม การ
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู เปนไปเพื่อใหตอบ
โจทยการประกันคุณภาพ เทานั้น บุคลากรและผูบริหาร
หนวยงานยังไมเห็นความสำคัญ มีขีดจำกัดในการเรียนรู
มากขาดระบบการสอนงาน การถายทอดองคความรรู ะหวาง
หนวยงาน ดังนัน้ การเตรียมความพรอมในการดำเนินการ
จัดการความรู และทักษะดานการจัดการความรรู วมทัง้ ความ
รแู ละทักษะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ เชนเรือ่ งองคกรเรียนรู เรือ่ ง
ระบบทีซ่ บั ซอนและปรับตัว เรือ่ งการเรียนรจู ากปฏิสมั พันธ
ในการปฏิบตั หิ รือทำงานรวมกัน รวมทัง้ ความพรอมดาน
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ จะเห็นวาความ
พรอมทั้งสองดานนั้น มีความเกี่ยวโยงสัมพันธกัน และ
สงเสริมเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน (8)
ผลการศึกษาสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน สอดคลอง
กับการศึกษาของณิชากร สนุนทรัพย 2549 อางใน สกล บุญ
สิน (9) ทีไ่ ดศกึ ษาการเปนองคกรแหงการเรียนรขู อง ปตท.
จำกัด (มหาชน)โดยนำเอาแนวคิดของ Senge (1990) ซึง่ ให
ความสำคัญตอการจัดการความรู และสามารถพัฒนาการ
เรียนรไู ด โดยภาพรวมของดานการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Application) อยใู น
ระดับมาก และรายขออยใู นระดับปานกลางเปนสวนใหญ
โดยข อ ที่ เ ป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องสำนั ก งาน
อธิการบดี ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Application) ต่ำสุด คือ หนวย
งานสนับสนุนการเรียนรแู บบทันเวลา (Just in Time) ซึง่
เปนระบบการเรียนรูอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่สามารถ
นำความรู ที่ ไ ด ไ ปใช กั บ งานได ทั น ที ทั้ ง นี้ สำนั ก งาน
อธิการบดีตอ งใหมกี ารปรับปรุงเรียนรอู ยตู ลอดเวลา มีการ



การศึกษาองคกรแหงการเรียนรสู ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

แสวงหาความรูใหมๆ ใหความสำคัญกับการวิเคราะห
องคกรหาแนวปฏิบัติที่ดีจากองคกรอื่นจนกลายเปนสวน
หนึง่ ของคานิยมองคกรรวมกัน (9)
หนวยงานนำสือ่ ประสมอันทรงพลัง ไดแก ศิลปะ
ขอความ เสียง ภาพเคลือ่ นไหวและวีดที ศั น มาใชเพือ่ การ
เรียนรู และหนวยงานสนับสนุนการเรียนรูแบบทันเวลา
ซึง่ เปนระบบการเรียนรอู าศัยเทคโนโลยีขนั้ สูง ทีส่ ามารถ
นำความรทู ไี่ ดไปใชกบั งานไดทนั ที ผลจากการศึกษาแสดง
ใหเห็นวาผูบริหารของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ยังใหความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและสือ่ มา
ใชในการสนับสนุนการเรียนรใู นระดับปานกลาง ซึง่ แนว
คิดของ Marquardt and Reynolds (4)ไดกลาวถึงลักษณะ
ขององคกรแหงการเรียนรทู จี่ ะนำไปสกู ารสรางนวัตกรรม
ขององคกร ซึง่ ผบู ริหารขององคกรจะตองใหความสำคัญ
และบริหารจัดการใหเกิดขึ้น โดยมีการนำเอาเทคโนโลยี
เพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู คือการจัดการความรู
(Managing Knowledge)ซึง่ มหาวิทยาลัยมีความโดดเดนใน
เรือ่ งการจัดการความรู แตการเก็บรวบรวมความรู การเขาถึง
ขอมูลสำนักงานอธิการบดียงั ตองพัฒนาบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน
อุปกรณใหทนั สมัย และ การมีเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุน
การเรียนรู (Learning Technology) โดยการนำวิทยาการ
คอมพิวเตอร เครื่องมืออันทันสมัยเขามาสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านใหเกิดการเรียนรู เพราะเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
จะชวยในการปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารเรียนรอู ยางทัว่ ถึง มีการเก็บ
ประมวล ซึ่งจะชวยทำใหมีการกระจายขอมูลขาวสารได
อยางถูกตอง และรวดเร็วมากขึน้ ซึง่ สอดคลองกับการแสดง
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามถึงโอกาสในการ
พัฒนาองคกรแหงการเรียนรูของสำนักงานอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ว า ควรสนั บ สนุ น พั ฒ นาด า น
เทคโนโลยีโดยเฉพาะ Software
ดั ง นั้ น หากผู บ ริ ห ารของสำนั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ตระหนั ก ถึ ง การให ร างวั ล แก
บุคลากรและทีมงานที่รวมโครงการพัฒนาและชวยเหลือ
ผูอื่นในการเรียนรู ซึ่งเปนแรงผลักดันใหไปสูเปาหมาย
ระยะยาว เพราะการทีอ่ งคกรจะเปนองคกรแหงการเรียนรู
นั้นตองใชเวลานานหลายป หากยังไมมีนโยบายที่ชัดเจน
และการปฏิบตั ทิ ไี่ มเชือ่ มโยง ซึง่ บุคลากรจะชวยกันระดม
ความรูแกปญหา หรือความผิดพลาดทำใหเกิดการเรียนรู

รวมกัน และการนำเทคโนโลยีและสื่อมาใชในการสนับ
สนุนการเรียนรู จะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะสามารถพัฒนา
องค ก รให ไ ปสู ก ารเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข อง
สำนักงานอธิการบดีไดจริง
สวนดานการใหความสำคัญกับผมู สี ว นไดสว นเสีย
ขององค ก ร (Acknowledgement of Organization
Stakeholders) โดยภาพรวมอยใู นระดับมาก และรายขออยู
ในระดับปานกลางเปนสวนใหญ โดยขอทีเ่ ปนองคกรแหง
การเรียนรขู องสำนักงานอธิการบดี ดานการใหความสำคัญ
กับผมู สี ว นไดสว นเสียขององคกร (Acknowledgement of
Organization Stakeholders) ต่ำสุด คือ หนวยงานเขารวม
กิจกรรมเพือ่ การเรียนรกู บั ชุมชน สถาบันการศึกษา สมาคม
วิชาชีพ และหนวยงานตางๆ และหนวยงานแสวงหาความ
รวมมือในการเรียนรรู ว มกับผรู บั บริการ สถาบันการศึกษา
สมาคมวิชาชีพ และหนวยงานตางๆ ผูมีสวนไดสวนเสีย
ตั้งแต นักศึกษา อาจารย บุคลากรหนวยงานตางๆใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนประชาชน ผปู ระกอบการ และสวน
ราชการอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั ผลกระทบตอนโยบาย การจัดการที่
ดีในมิตนิ จี้ ะนำไปสกู ารกลาวถึงภาพลักษณขององคกรใน
ทางทีด่ ี องคประกอบทีส่ ำคัญคือมีการวัด สำรวจ เก็บขอมูล
ความตองการ ความพึงพอใจของผรู บั บริการและผมู สี ว นได
สวนเสียพรอมรับฟงความคิดเห็นเพื่อใชในการออกแบบ
และปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารต อ งมี ฐ านขนาดตั ว อย า ง
(Sample Size) ที่เพียงพอในการใชเปนตัวแทนของผูรับ
บริการและผมู สี ว นไดสว นเสียในเชิงสถิติ การใหบริการ มี
การคำนึงถึงผลประโยชนรวมทั้งความสะดวกสบายของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการติดตอกับผูรับ
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความสัมพันธ
พรอมทัง้ มีการปรับปรุงวิธกี ารสรางความสัมพันธทเี่ หมาะ
สมสอดคลองกับแผนกลยุทธ ในการใหบริการมีกระบวน
การในการตอบสนองความตองการของผรู บั บริการและผมู ี
สวนไดสว นเสียอยางตอเนือ่ งเพือ่ สรางความพึงพอใจ เชน
เปดโอกาสใหรอ งเรียนกับสวนราชการเพือ่ การสรางความ
ประทับใจอยางตอเนือ่ ง ตองมีการสำรวจระบบใหมๆ ทีมี
ศักยภาพเพือ่ หาโอกาสในการพัฒนาการปฏิบตั ภิ ารกิจโดย
มีการติดตามผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ไมพึง
พอใจ เพือ่ รับรถู งึ เหตุผล

    

สรุป และขอเสนอแนะ


แหงการเรียนรูนั้น ตองทำอยางตอเนื่องจริงจัง ปรับปรุง
โครงสรางขององคกรใหกระชับเพือ่ เพิม่ ความคลองตัวมากขึน้
ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1. สร า งองค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องสำนั ก งาน
อธิการบดีควรทำอยางตอเนือ่ ง และสอดแทรกเขาไปในทุก
ภารกิจขององคกร ในเรื่องที่ยังไมเห็นเปนรูปธรรมควรมี
การกำหนดบทบาทผรู บั ผิดชอบอยางชัดเจน มีแผนงานและ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรรับทราบและมีสวนรวมอยาง
จริงจัง
2. โครงสรางองคกรทีม่ กี ารทำงานซับซอนหลายขัน้
ตอนควรปรับปรุงใหเหมาะสม และใชการสือ่ สารหลายทาง
เพือ่ ไมใหเปนอุปสรรคตอการสรางองคกรแหงการเรียนรู
3. ควรสงเสริม หรือสรางชัยชนะเมื่อเกิดความ
สำเร็จในการพัฒนาองคกรสกู ารเปนองคการแหงการเรียน
รูเปนระยะ ๆเพื่อสงเสริมใหเกิดความสำเร็จในขั้นตอ ๆ
ไป
4. ผทู มี่ สี ว นเกีย่ วของควรมีกำกับดูแล เนนบทบาท
เชิงรุกในการสงเสริมและเปนแบบอยางใหบคุ ลากรเกิดการ
เรียนรรู ว มกัน มีกจิ กรรมเคลือ่ นไหวตอเนือ่ ง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการพัฒนาบุคลากรใน
การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ศึกษาตัวแปรอื่น เชน ความผูกพันในองคกร
วัฒนธรรมในองคกร ภาวะผูนำในองคกร กับการพัฒนา
องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องสำนั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการพั ฒ นาการเป น
องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องสำนั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

สรุ ป
จากการศึกษาความคิดเห็นตอสภาพการเปนองคกร
แหงการเรียนรูของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีถึง
แมจะพบวา ผตู อบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็น
วาสำนักงานอธิการบดีเปนองคกรแหงการเรียนรู แตก็ยัง
ปรากฎ พบวา ยังมีจำนวนบุคลากรทีแ่ สดงความคิดเห็นตอ
สภาพการไมเปนองคกรแหงการเรียนรูของสำนักงาน
อธิการบดีอยู เพราะยังขาดความเขาใจตอความหมายของ
คำวาองคกรแหงการเรียนรู ซึง่ สงผลตอปจจัยดานอืน่ ๆ ตอ
การสนับสนุนการเปนองคกรแหงการเรียนรขู องสำนักงาน
อธิการบดี อยางหลีกเลีย่ งไมได
สภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูนำองคกรมีบทบาท
สำคัญ ทีจ่ ะมีวสิ ยั ทัศนทจี่ ะนำองคกรตองชัดเจนโดยใช
ศาสตรและศิลปในการสื่อสารออกไปไปยังบุคลากรเปา
หมายทุกคน พรอมกับปรับกลยุทธใหทันกับการเปลี่ยน
แปลง และการแขงขันของสังคม การเรียนรูภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติเพื่อใหเขาใจ ใหทันกับการเปลี่ยน
แปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ การเปนแบบอยางของผนู ำในการสราง
วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูหลายวิธีโดยการพัฒนา
บุคลากรเรียนรขู องทุกคน ทุกสำนักและหนวยงาน เรียน
รจู ากความผิดพลาด การสรางวัฒนธรรมการเรียนรใู หกบั
องคกรผนู ำตองเอือ้ อำนาจใหบคุ ลากร ใหอสิ ระ ความไววางใจ
สรางแรงจูงใจที่จะทำใหบุคลากรทำงานใหเต็มศักยภาพ
ผลักดันองคกรใหเกิดความพึงพอใจของผมู ารับบริการ มี
การประเมินองคกรเพือ่ วิเคราะหหาจุดออนจุดแข็ง ซึง่ จุดดอย
ของสำนักงานอธิการบดี คือการนำระบบเทคโนโลยีทที่ นั
สมัย เพื่อใหเปนแหลงเก็บรวบรวมและเขาถึงขอมูล ซึ่ง
เปนการเผยแพรขอมูลเปนการขยายการเรียนรูไปสูผูมี
สวนไดเสียโดยบุคคลเหลานี้สามารถชวยเหลือสำนักงาน กิตติกรรมประกาศ
อธิการบดีไดเปนอยางดี แตสำนักงานอธิการบดียงั ไมมกี าร
ขยายการเรียนรไู ปสผู มู สี ว นไดเสียอยางชัดเจน บุคลากรที่
งานวิจัยฉบับนี้ไดรับการจัดสรรทุนวิจัยโครงการ
มีหนาที่ความรับผิดชอบใหเกิดการเรียนรูพัฒนาอยางตอ วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกนประจำปงบประมาณ
เนือ่ งตรงกับความตองการ การสรางขวัญกำลังใจจากระบบ 2555 จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ประเมินทำใหเกิดความทอแททำงานไมเต็มศักยภาพ การ
ใชการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการสรางองคกร



การศึกษาองคกรแหงการเรียนรสู ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีความมงุ หมาย 1) เพือ่ ศึกษาปจจัยทีมคี วามสัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผบู ริหารสถานศึกษา 2) เพือ่ ศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา 3) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหาร
สถานศึกษา 4) เพือ่ สรางสมการพยากรณปจ จัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กลมุ ตัวอยาง เปนผบู ริหารสถานศึกษาและครู
ผสู อนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผบู ริหารสถานศึกษา 77 คน ครู
ผสู อน 262 คน รวม 339 คน ซึง่ ไดมาโดยการสมุ แบบแบงชัน้ (stratified random sampling)เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ( ) และการวิเคราะห
การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิค Stepwise
ผลการวิจยั สรุป ดังนี้
1. ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมและรายดานทุกดาน อยใู นระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลีย่ จากสูงสุดลง
มาคือ แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ (

) ความรับผิดชอบ (

) ภาวะผนู ำ (

) ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง (

) เจตคติ (

)

อัตมโนทัศน ( )
2. สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1โดยรวม อยใู นระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลีย่ จากสูงสุดลงมาคือ ผบู ริหารมีการวางแผนและดำเนิน
การจัดระบบนิเทศภายใน ผูบริหารชวยเหลือและแนะนำครูในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผบู ริหารสงเสริมใหครูนำผลการประเมินดานตางๆไปพัฒนานักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ

ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1



3.ปจจัยภาวะผนู ำ ( ) แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ ( ) อัตมโนทัศน ( ) เจตคติ ( ) ความรับผิดชอบ ( )
และความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ( ) มีความสัมพันธทางบวกตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
4.ตัวแปรพยากรณทสี่ ามารถพยากรณสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต1ไดแก ภาวะผนู ำ ( ) อัตมโนทัศน ( ) และแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์
( ) สามารถรวมกันพยากรณไดรอ ยละ 50 และสามารถสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Abstract
This research . Aims : 1) to identify Factors Management in Related to The Academic Competencies Of
Academic Management Of School Administrators Under The Office Of Udon Thani Education Service Area
Region 1, 2) to study the performance of academic administration of the school administrators , 3) to study the
relationship between the factors were correlated against performance management of academic administrators with
performance management of academic administrators 4 ) to predict the Factors Management in Related to The
Academic Competencies Of Academic Management Of School Administrators Under The Office Of Udon
Thani Education Service Area Region 1. samples. The school administrators and teachers in schools. Area Office
for Elementary New Region 1 management 77 teachers 262 people, including 339 people who were selected by
random stratified (stratified random sampling) tool used to collect data was a scale . value (Rating Scale) were used to
analyze the data were the mean ( Χ ) and standard deviation (SD) corRelated coefficient of Pearson ( ) analysis
and multiple regression (Multiple Regression Analysis) technique . Stepwise.
The results were as follows .
1. Factors Management in Related to The Academic Competencies Of Academic Management Of School
Administrators Under The Office Of Udon Thani Education Service Area Region 1. by each side. At a high level.
By the mean of the highest down. Achievement motivation ( ) responsibility ( ) Leadership ( ) self confidence
( ) attitude ( ) self-concept ( ) .
2. Competencies Of Academic Management Of School Administrators Under The Office Of Udon Thani
Education Service Area Region 1. in overall level. By the mean of the highest down . The management plan and
implement internal supervision system . Management support and advice to teachers in the teaching and learning more
effective . Administrators encourage teachers to evaluate the various aspects to develop students to be efficient.
3. Factor Leadership ( ) achievement motivation ( ) self-concept ( ) attitude ( ) responsibility ( )
and self-confidence ( ) correlated positively with Competencies Of Academic Management Of School
Administrators Under The Office Of Udon Thani Education Service Area Region 1. are statistically significant at
the .01 level.

    



4. Predictors can forecast. Competencies Of Academic Management Of School Administrators Under The
Office Of Udon Thani Education Service Area Region 1. Including leadership ( ) self-concept ( ) and achievement
motivation ( ) could predict 50 percent and can predict the raw scores and standard scores below.
Equation in the form of raw
Equation in standard form.

คำสำคัญ : ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ, สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหาร
สถานศึกษา
Key Words : Factors Management in relation to the Academic, Competencies of Academic Management of School
Administrators

บทนำ
การปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง พ.ศ. 25522561 ทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2552
ไดกำหนดใหมกี ารปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรทู งั้ ระบบ
โดยมีวสิ ยั ทัศน ทีว่ า “คนไทยไดเรียนรตู ลอดชีวติ อยางมี
คุณภาพ” และไดกำหนด 3 ประการไดแก 1) พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย 2) เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
และ 3) สงเสริมการมีสว นรวมของทุกภาคสวนของสังคม
ในการบริหารและจัดการศึกษา ทีม่ งุ ผเู รียน โดยมีเปาหมาย
ยุทธศาสตรและตัวบงชีท้ ี่ 1.7 ปการศึกษาเฉลีย่ ของคนไทย
(อายุ 15-59 ป) เพิม่ ขึน้ เปน 12 ป ในป 2561 ซึง่ สอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ใน
มาตรา49 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2554 (1) จาก
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไดกำหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาตองปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (2) ดังนี้ 1) ปฏิบตั กิ จิ กรรมทาง
วิชาการเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2)
ตัดสินใจปฏิบตั กิ จิ กรรมตางๆโดยคำนึงถึงผลทีเ่ กิดขึน้ กับ
การพัฒนาของบุคลากรผเู รียนและชุมชน 3) มงุ มัน่ พัฒนา
ผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 4) พัฒนาแผน
งานขององคการใหสามารถปฏิบตั ไิ ดเกิดผลจริง5) พัฒนา
และใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง

ขึน้ เปนลำดับ 6) ปฏิบตั งิ านขององคการโดยเนนผลถาวร
7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปน
ระบบ 8) ปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ ี 9) รวมมือกับชุมชน
และหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 10) แสวงหาและใช
ขอมูลขาวสารในการพัฒนา 11) เปนผนู ำและสรางผนู ำ 12)
สรางโอกาสในการพัฒนาไดทกุ สถานการณ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
(แกไขฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กำหนดใหหนวย
งานตนสังกัดกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษาดานวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการ
บริหารทัว่ ไปไปยังสถานศึกษาจึงเปนหนาทีข่ องโรงเรียน
ทีจ่ ะจัดการงานเหลานีใ้ หมปี ระสิทธิภาพโดยทีง่ านวิชาการ
เป น ภารกิ จ หลั ก ของโรงเรี ย นมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ รวมทั้ ง การพั ฒ นาวิ ช าชี พ
กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดขอบขายการบริหารงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนี้
สมรรถนะการบริหารดานวิชาการ 4 ดาน ไดแก ดานบริหาร
จัดการการเรียนรู ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดาน
นิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ดานสงเสริมใหมี
การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู (3) ไดเสนอ
แนะการใชเวลาในการบริหารและการใหความสำคัญของ
งานในสถานศึกษาโดยแยกงานออกเปน 7 ประเภทพบวา
1) การบริหารงานวิชาการคิดเปนรอยละ 40 2) งานบริหาร
บุคลากรไดแกครูอาจารยและเจาหนาที่คิดเปนรอยละ 20



ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

3) งานบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาคิดเปนรอยละ 20
4) งานบริหารการเงินคิดเปนรอยละ 5 5) งานบริหารอาคาร
สถานที่คิดเปนรอยละ 5 6) งานบริหารความสัมพันธกับ
ชุมชนคิดเปนรอยละ 5 7) งานบริหารทัว่ ไปคิดเปนรอยละ
5การบริหารงานวิชาการใหประสบผลสำเร็จจะตองมีการ
วางแผนงานวิชาการโดยมีการดำเนินงานดังตอไปนี้ (4)
การจัดการและบริหารการศึกษาจำเปนตองปรับ
เปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการจึงจะทำใหการศึกษา
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไวเนื่องจาก
วิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพ ชัน้ สูงวิชาชีพหนึง่ ผบู ริหาร
การศึกษา ผบู ริหารสถานศึกษาครูศกึ ษานิเทศกและบุคลากร
ทาง การศึกษาอืน่ ๆ จะตองเปน “มืออาชีพ” จึงจะทำให
การศึกษาบรรลุความสำเร็จไดอยางมี ประสิทธิภาพ(5)
องคประกอบทีส่ ำคัญยิง่ ทีส่ ถานศึกษาจะขาดเสียไมไดเลย
ไดแก ผบู ริหารโรงเรียนยุคใหม ในกระบวนทัศนทางการ
บริหาร นักวิชาการหลายทานชี้ใหเห็นวาในยุค ปจจุบัน
ผูบริหารโรงเรียนควรมีลักษณะความเปนผูนำที่เขมแข็ง
โดยเฉพาะเปนผนู ำทีม่ สี มรรถนะ ทางการบริหารซึง่ หมายถึง
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรูทักษะ
ความสามารถและ คุณลักษณะอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธให
ผูนำผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานดี และมีความสัมพันธให
องคกรบรรลุเปาประสงคที่ ตองการไดผบู ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน
กวางไกล ตลอดจนมีความรูความสามารถในอันที่จะนำ
พาองคกรให ไปสคู วามสำเร็จตามเปาหมายทีไ่ ดตงั้ ไวอยาง
มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดีในการที่จะเปนผูบริหารที่มี
ความรูความสามารถและการบริหารจัดการที่ดีไดนั้น ผู
บริหารควรจะมีความเปนผูนำอยูในตัวซึ่ง ผูบริหารกับผู
นำจะมีคณ
ุ สมบัตบิ างอยางแตกตางกัน อยางไรนัน้ (6 ) เปน
อีกผูหนึ่งที่พยายามชี้ใหเห็นวา ผูนำ คือผูที่กอใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงทีน่ ำไปสผู ลสำเร็จทีด่ ี แตผบู ริหารจะไมคอ ย
ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในการเปนผูบริหารยุค ใหม
จะตองมีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ ปนผนู ำ และผบู ริหารในคนคนเดียว
กันและผบู ริหารจำเปนตองเปนผนู ำที่ เขมแข็งเพือ่ ทีจ่ ะนำ
พาองค ก รให ไ ปสู ค วามสำเร็ จ ตามเป า หมายผู บ ริ ห าร
โรงเรียนในยุคปจจุบนั จะมี บทบาทหนาทีเ่ กีย่ วของกับการ
เสริมสรางสิง่ ตาง ๆ ขึน้ ในโรงเรียน อยางนอยในประเด็น
ตางๆดังนี้ ไดแก การสรางความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
การเสริมสรางการเปนองคกรวิชาชีพการเสริมสรางการ

ตัดสินใจรวมการเสริมสรางการจูงใจทีส่ รางสรรค การเสริม
สรางการเปนผูนำแหงเปลี่ยนแปลงการ เสริมสรางวัฒน
ธรรมและบรรยากาศองคการในทางบวกการเสริมสราง
กระบวนการบริหารเพือ่ การ เปลีย่ นแปลง และวัฒนธรรม
การเสริมสรางกระบวนการบริหารหลักสูตรและการสอนที่
มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเต็ม
ศักยภาพและเกิดประโยชนสงู สุด (7)
จากที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาในฐานะนักศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษาและทำหนาที่ เกี่ยวของในการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะการบริหาร
งานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
วามีปจ จัยใดบางทีม่ คี วามสัมพันธกบั สมรรถนะการบริหาร
งานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา เพือ่ นำผลการศึกษา
ที่ ไ ด เ ป น ข อ มู ล แก ผู เ กี่ ย วข อ งในการ ปรับปรุง พัฒนา
สมรรถนะในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้

วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ สมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
2. เพือ่ ศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทีม่ คี วาม
สัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการกับสมรรถนะ
การบริหารวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
4. เพือ่ สรางสมการพยากรณปจ จัยทีม่ คี วามสัมพันธ
สมรรถนะการบริการงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1

    

เครือ่ งมือและวิธกี าร
เครือ่ งมือทีใ่ ชดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับ
การศึกษาครัง้ นี้ เปนแบบสอบถามปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ
ตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหาร แบงเปน
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบสอบถามเกีย่ วกับปจจัย
ที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
จำนวน 50 ขอ มีคา อำนาจจำแนกรายขอตัง้ แต .27 ถึง .96
และมีคา ความเชือ่ มัน่ ของแบบวัดทัง้ ฉบับเทากับ .98
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา จำนวน 35 ขอ
มีคา อำนาจจำแนกรายขอตัง้ แต .31 ถึง .96 และมีคา ความ
เชือ่ มัน่ ของแบบวัดทัง้ ฉบับเทากับ .98
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยใช สู ต ร
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา( -coefficient) ของครอนบาค
(Conbach) (8) ไดคา ครอนบาคเทากับ .99
ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากร ในการวิจยั เปนผบู ริหารสถานศึกษาและ
ครูผสู อนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน
2,816 คนประกอบดวย
กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนิน
การตามขัน้ ตอนดังตอไปนี้
1. กำหนดขนาดกลมุ ตัวอยาง (Sample Size) จาก
ตารางเครจซีแ่ ละมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดกลมุ
ตัวอยางทีเ่ ปนผบู ริหารและครู จำนวน 339 คน
2. การสุมกลุมตัวอยาง สุมโรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง ดวยวิธกี ารสมุ แบบแบงชัน้ (Stratified Random
Sampling)โดยแบงตามขนาดของโรงเรียนเปน 4 ขนาด
คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียน
ขนาดใหญ โรงเรียนขนาดใหญพเิ ศษ ในแตละชัน้ ได
กลมุ ตัวอยางตามสัดสวนของกลมุ ประชากร คือ ผบู ริหาร
77 คน ครูผสู อน 262 คน รวม 339 คน
เก็บรวบรวมขอมูล
ในการดำเนินการวิจยั ในครัง้ นี้ ไดดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยมีขนั้ ตอนดังนี้


1. ผู วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากศู น ย พั ฒ นาการศึ ก ษา
อุดรธานีมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปถึงผอู ำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพื่อ
ขออนุเคราะหและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบ
ถามจากกลมุ ตัวอยาง
2. ผูวิจัยนำหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบ
สอบถามจากผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1ถึงผูบริหารโรงเรียนเพื่อใหผู
บริหารและครูผสู อนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1ขออนุญาตใหผบู ริหารและครู
ผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางชวยดำเนินการกรอกขอมูลใหผู
วิจยั เพือ่ เก็บขอมูลในการทำวิทยานิพนธ
3. ผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลจากการประชุม
ประจำเดือนของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผวู จิ ยั ไดรบั
แบบสอบถามคืนในวันประชุมครบทุกฉบับ
4. ผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลจากการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผวู จิ ยั ไดรบั แบบสอบถามคืนในวันประชุมครบทุกฉบับ
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตาม
วัตถุประสงคของการวิจยั โดยใชโปรแกรมสถิตสิ ำเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร ดังนี้
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
ประกอบดวย ภาวะผนู ำ เจตคติ แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ ความ
รับผิดชอบ อัตมโนทัศน ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง นำมาหา
ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน แล ว นำมาแปร
ผลวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
เทียบเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (9) ใชเกณฑแสดงคา
เฉลีย่ และความหมายดังตอไปนี้
คาเฉลีย่ 4.51–5.00 หมายถึง ปจจัย มีความสัมพันธ
ตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ระดับมากทีส่ ดุ
คาเฉลีย่ 3.51- 4.50 หมายถึง ปจจัย มีความสัมพันธ
ตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ระดับมาก



ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

คาเฉลีย่ 2.51–3.50 หมายถึง ปจจัย มีความสัมพันธ
ตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ระดับปานกลาง
คาเฉลีย่ 1.51- 2.50 หมายถึง ปจจัย มีความสัมพันธ
ตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ระดับนอย
คาเฉลีย่ 1.01- 1.50 หมายถึง ปจจัย มีความสัมพันธ
ตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ระดับนอยทีส่ ดุ
2. วิเคราะหขอ มูลสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของผบู ริหารสถานศึกษา นำมาหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน แลวนำมาแปรผลวิเคราะหขอ มูล เกีย่ วกับ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
เทียบเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (9) ใชเกณฑแสดงคา
เฉลีย่ และความหมายดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึงมีสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการ ระดับมากทีส่ ดุ
คาเฉลีย่ 3.51- 4.50 หมายถึงมีสมรรถนะการบริหาร
งานวิชาการ ระดับมาก
คาเฉลีย่ 2.51–3.50 หมายถึงมีสมรรถนะการบริหาร
งานวิชาการ ระดับปานกลาง
คาเฉลีย่ 1.51- 2.50 หมายถึงมีสมรรถนะการบริหาร
งานวิชาการ ระดับนอย
คาเฉลีย่ 1.01- 1.50 หมายถึงมีสมรรถนะการบริหาร
งานวิชาการ ระดับนอยทีส่ ดุ
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จำแนกตามป จ จั ย โดยหาค า
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสนั (Pearson Product
Moment Correlation) (10) เมือ่ พบนัยสำคัญทางสถิติ จึง
จัดลำดับความสัมพันธโดยมีเกณฑการแปลผลดังนี้
คา r 0.81–1.00 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับ
สูง
คา r 0.61–0.80 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับ
คอนขางสูง
คา r 0.41–0.60 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับ
ปานกลางสูง
คา r 0.21–0.40 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับ
คอนขางต่ำ
คา r 0.01–0.20 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับ
ต่ำ

4. วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
โดยใช ส ถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) เพือ่ ศึกษาตัวแปรทีด่ ที สี่ ดุ ทีส่ มั พันธตอ สมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา

ผลและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ สมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
สรุปผล ดังนี้
1. การศึกษาระดับของปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
และระดับของสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู
บริหารสถานศึกษา พบวา ผูบริหารและครูผูสอน สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
มีระดับความคิดเห็นในดานปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
อยใู นระดับมาก เมือ่ พิจารณาจำแนกเปนรายตัวแปร พบวา
ตัวแปรทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ความรับผิดชอบ ภาวะผนู ำ สวนตัวแปรทีม่ คี า เฉลีย่
นอยทีส่ ดุ คือ อัตมโนทัศน สวนสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อยใู นระดับสูง
1.1 ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีระดับความ
คิ ด เห็ น ในด า นป จ จั ย ภาวะผู นำอยู ใ นระดั บ มากเมื่ อ
พิจารณาจำแนกเปนรายขอ พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
3 อันดับแรก คือ ขอ 4 ผบู ริหารมีความสามารถในการจูง
ใจใหผรู ว มงานใหความรวมมือ ขอ 11 ผบู ริหารกระตนุ ให
คณะครูปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหสอดคลองกับโลก
ปจจุบนั ขอ 5 ผบู ริหารมีความมงุ มัน่ เอาใจใสตอ หนาทีท่ ี่
รับผิดชอบ
1.2 ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1มีระดับความคิด
เห็นในดานปจจัยเจตคติตอสมรรถนะการบริหารงาน

    
วิชาการของผบู ริหารสถานศึกษาอยใู นภาพรวมอยใู นระดับ
มากเมื่อพิจารณาจำแนกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ ขอ 4 ผบู ริหารเปดโอกาสให
บุคลากรมีสว นรวมในการบริหารงานวิชาการ และสามารถ
ปรับตัวไดดี ขอ 8 การบริหารงานวิชาการทำใหผบู ริหารมี
ความกลาตัดสินใจทำในสิง่ ทีถ่ กู ตองเสมอ ขอ 1 ผบู ริหาร
ผบู ริหารมีความสุขกับการบริหารงานวิชาการ
1.3 ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1มีระดับความคิด
เห็นในดานปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูบริหารสถาน
ศึกษาอยูในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนก
เปนรายขอ พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ
ขอ 6 ผูบริหารมักตั้งความหวังไวสูงๆเพื่อจะไดใชความ
พยายามในการทำงานอยางเต็มที่และคิดหาคำตอบดวย
เหตุผลทีด่ เี สมอ ขอ 9 ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ทำใหผูบริหารไดรับรางวัลและคำชมเชยเสมอ ขอ 8 ผู
บริหารผบู ริหารมักเลาประสบการณทำงานและความสำเร็จ
ของตนเองเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อรวมงาน
เสมอ
1.4 ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1มีระดับความคิด
เห็นในดานปจจัยความรับผิดชอบของผบู ริหารสถานศึกษา
อยใู นภาพรวมอยใู นระดับมากเมือ่ พิจารณาจำแนกเปนราย
ขอ พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ ขอ 3
ผบู ริหารรจู กั หนาทีข่ องตนเองวาควรทำอะไร ขอ 2 ผบู ริหาร
เลือกปฏิบัติแตสิ่งที่ทำใหเกิดผลดีเทานั้น ขอ 1 ผูบริหาร
มักจะคนควาหาความรูเพิ่มเติมเมื่อมีเวลาวาง และ ขอ 7
ผบู ริหารปฏิบตั ติ อ โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ และบุคคล
ที่เกี่ยวของอยางถูกตองเหมาะสม
1.5 ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1มีระดับความคิด
เห็นในดานปจจัยอัตมโนทัศนของผบู ริหารสถานศึกษาอยู
ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาจำแนกเปนราย
ขอ พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ ขอ 2
ผูบริหารไดรับคำชมเชยจากเพื่อนรวมงานเสมอ ขอ 4
ผู บ ริ ห ารได รั บ คำชมเชยจากเพื่ อ นร ว มงานเสมอ และ
ขอ 6 ผูบริหารรูจักใชเวลาอยางถูกตองและมีประโยชน
สูงสุดแกหนวยงาน


1.6 ผบู ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีระดับความ
คิดเห็นในดานความเชื่อมั่นในตนเองของผูบริหารสถาน
ศึกษาภาพรวมอยใู นระดับมาก เมือ่ พิจารณาจำแนกเปนราย
ขอ พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ ขอ 7
ผูบริหารบริหารงานภายใตขอบเขตความสามารถของ
ตนเอง ขอ 2 ผบู ริหารกลาเผชิญสถานการณใดๆโดยไมกลัว
ทำใหงานประสบความสำเร็จตามจุดหมายทีต่ งั้ ไว ขอ 1 ผู
บริหารมีความพอใจและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถ
ตัดสินใจไดดว ยตัวเอง
2. ศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู
บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1 มีสมรรถนะดานการสงเสริมใหมกี ารวิจยั เพือ่ พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก
( Χ =4.05 ) เมือ่ พิจารณาจำแนกเปนรายขอ พบวา ขอทีม่ ี
คาเฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ ดานการนิเทศการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษา ขอ 23 ผูบริหารมีการวางแผนและ
ดำเนินการจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษา ( Χ =4.25
,ระดับมาก ) ดานการนิเทศการจัดการเรียนรใู นสถานศึกษา
ขอ 26 ผบู ริหารชวยเหลือและแนะนำครูในการจัดการเรียน
การสอนใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ( Χ =4.24 ,ระดับมาก)
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขอ 20 ผบู ริหารสง
เสริมใหครูนำผลการประเมินดานตางๆไปพัฒนานักเรียน
ใหเกิดประสิทธิภาพ ( Χ =4.12 ,ระดับมาก)
3. ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะการบริหาร
งานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบวา มีความ
สัมพันธในทางบวกทุกตัวและมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.01 จากทัง้ หมด 15 คา โดยมีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
ระหวาง .38 ถึง .82 ตัวแปรทีม่ คี า สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ ปจจัยแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิแ์ ละ
ปจจัยความรับผิดชอบ ซึง่ มีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ เทา
กับ .82 ปจจัยเจตคติและปจจัยแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ ซึง่ มี
คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ เทากับ .67 และปจจัยอัตมโน
ทัศนและปจจัยความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ซึง่ มีคา สัมประสิทธิ์



ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

มีความสัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู
บริหารสถานศึกษาอยางมีนยั สำคัญทีร่ ะดับ.01 ไดแก ภาวะ
ผนู ำ เจตคติ แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ ความรับผิดชอบ อัต
มโนทัศน ความเชื่อมั่นในตนเอง และพบวาผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีสมรรถนะอยใู นระดับสูง ซึง่
สมรรถนะทีม่ คี า สูงสุด คือ สมรรถนะดานการนิเทศการ
จัดการเรียนรใู นสถานศึกษา
1. ตัวแปรปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา ไดแก
1.1 ภาวะผูนำมีความสัมพันธทางบวกกับ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวา ผูบริหารมีภาวะผูนำตอ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
มากจะมีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการมากดวย ทัง้ นี้
เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนำที่กลาววา พฤติกรรม
สวนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะชักนำกิจกรรมของกลุมให
บรรลุเปาหมายรวมกันหรอเปนความสัมพันธที่มีอิทธิพล
ระหวางผนู ำและผตู าม ซึง่ ทำใหเกิดการเปลีย่ นปลงเพือ่ ให
บรรลุจุดหมายรวมกัน หรือเปนความสามารถที่จะสราง
ความเชื่อมั่นและใหการสนับสนุนบุคคลเพื่อใหบรรลุเปา
หมายองคการ (11) ดังนัน้ เมือ่ ผบู ริหารมีภาวะผนู ำทีด่ ตี อ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการจะทำใหงานสามารถ
บรรลุเปาหมายที่กำหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่
ศึกษากระบวนการอิทธิพลทางสังคมทีบ่ คุ คลหนึง่ ตัง้ ใจใช
อิทธิพลตอผอู นื่ ใหปฏิบตั กิ จิ กรรมตางๆตามทีก่ ำหนด รวม
ทัง้ เปนการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลขององคการ
หรือเปนกระบวนการอิทธิพลทีช่ ว ยใหกลมุ บุคคลสามารถ
บรรลุเปาหมายทีก่ ำหนด (12) เชนกัน จากทีก่ ลาวมาขาง
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
ตนจึงควรสรางสรรคหรือปลูกฝงศรัทธา ความกลมเกลียว
ความรวมมือรวมใจ ใหเกิดขึน้ ในระหวางผรู ว มงานหรือ
ผูตามทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามทิศทางที่ผู
อภิปรายผล
บริหารสถานศึกษาตองการ อันเปนไปตามวัตถุประสงค
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะการบริหาร และเปาหมายขององคการนั่นเอง
1.2 เจตคติมีความสัมพันธตอสมรรถนะการ
งานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ตัวแปรอิสระ บริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ
ทางบวกกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการอยางมีนัย

สหสัมพันธ เทากับ .65 สวนคูที่มีคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธนอ ยทีส่ ดุ คือ ปจจัยภาวะผนู ำ และปจจัยความเชือ่
มัน่ ในตนเอง ซึง่ มีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ เทากับ .38
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ สมรรถนะการบริ ห ารงาน
วิชาการของผบู ริหารสถานศึกษาและตัวแปรสมรรถนะ ( Y)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบวา มีความสัมพันธในทางบวกและ
มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ทุกตัว โดยตัวแปรทีม่ คี วาม
สัมพันธกบั ตัวแปรสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู
บริหารสถานศึกษามากทีส่ ดุ คือ ปจจัยภาวะผนู ำ ซึง่ มีคา
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ เทากับ .62 และตัวแปรทีม่ คี วาม
สัมพันธกบั ตัวแปรสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู
บริหารสถานศึกษานอยที่สุด คือ ปจจัยความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ซึง่ มีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ เทากับ .44
4. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1 ไดแก ภาวะผนู ำ( ) อัตมโนทัศน ( ) และ
แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ(์ ) สามารถพยากรณสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ได
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 มีคา สัมประสิทธิส์ ห
สัมพันธพหุคณ
ู เทากับ .71 คาความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน
ในการพยากรณเทากับ 5.71 และมีคา อำนาจจำแนกในการ
พยากรณรว มกันรอยละ 50 ( = .50) ไดสมการในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ

    
สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว
แสดงวาผูบริหารสถานศึกษาที่มีเจตคติตอสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการะมากจะมีสมรรถนะสูงดวย ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากแนวคิดเกี่ยวกับเจตคติที่กลาววา เจตคติเปน
ลักษณะทางอารมณทเี่ กิดขึน้ จากการเรียนรู และเปนความ
รสู กึ พอใจ หรือไมพอใจในสิง่ ใดสิง่ หนึง่ หรือสถานการณ
ใดสถานการณหนึง่ ของบุคคล เมือ่ บุคคลมีความรสู กึ ตอสิง่
นั้น ๆ แลวจะเกิดเปนปฏิกิริยาที่พรอมจะตอบสนองเปน
การกระทำ (11) ดังนัน้ เมือ่ ผบู ริหารสถานศึกษาเจตคติทดี่ ตี อ
สมรรถนะจะทำใหผบู ริหารสถานศึกษามีความรสู กึ พอใจ
ตอสมรรถนะ ทำใหผูบริหารสถานศึกษาที่มีเจตคติตอ
สมรรถนะจะมีสมรรถนะสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาที่มี
เจตคติทไี่ มดตี อ สมรรถนะ ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
เจตคติกับการแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่พบวาเมื่อบุคคลมี
เจตคติทดี่ ตี อ การแสดงพฤติกรรมนัน้ จะมีความสัมพันธให
บุคคลแสดงพฤติกรรมเหลานัน้ ออกมาในระดับสูงเชนกัน
อาทิ งานวิจยั ของ โกศล มีความดี (13) พบวา ขาราชการ
ตำรวจที่มีเจตคติตอจิตสาธารณะสูงจะมีจิตสาธารณะที่
แสดงออกดานพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในหนาที่และ
การบริการประชาชนสูงดวยเชนกัน จากทีก่ ลาวมาขางตนจึง
ควรสงเสริมปลูกฝงและพัฒนาใหผูบริหารสถานศึกษามี
เจตคติที่ดีตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการเพื่อจะได
พัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้นตอไป
1.3 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธตอ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 สอดคล อ งกั บ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว แสดงวาผบู ริหารสถานศึกษาทีม่ แี รงจูงใจ
ใฝสมั ฤทธิส์ งู จะมีแนวโนมวาสมรรถนะในการบริหารงาน
วิชาการสูงดวยเชนกัน เพราะแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ คือ ความ
ปรารถนาทีจ่ ะทำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ใหสำเร็จลุลว งตามเปาหมาย
ทีต่ งั้ ไวโดยไมยอ ทอตออุปสรรค ซึง่ สอดคลองกับกนิษฐา
หมัน่ กิจการ (14) พบวาแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ มีสว นทีผ่ ลัก
ดันใหบุคคลตองการมีสถานะที่สูงขึ้นมีความรับผิดชอบ
มากขึน้ มีความตองการความสำเร็จสูงขึน้ ซึง่ สิง่ ตาง ๆ เหลา
นีย้ งั ชวยเสริมสรางใหมพี ฒ
ั นาการในดานตาง ๆ ไดอยาง
รวดเร็ว นอกจากนีแ้ รงจูงใจใฝสมั ฤทธิม์ คี วามหมายรวม
ไปถึงความปรารถนาที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสำเร็จลุลวง
ไปดวยดี มีผลสำเร็จสูงกวาบุคคลอืน่ มีความรสู กึ สบายใจ


เมือ่ ประสบผลสำเร็จ จากทีก่ ลาวมาขางตนจึงควรสงเสริม
ปลูกฝงและพัฒนาใหผูบริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิท์ ดี่ ตี อ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการเพือ่ จะได
สรางความปรารถนาของบุคคลทีจ่ ะกระทำสิง่ ตางๆ ทัง้ ใน
หนาทีก่ ารงาน และเรือ่ งราวสวนตัวใหประสบความสำเร็จ
ไปไดดว ยดีตามเปาหมายทีว่ างไว
1.4 ความรับผิดชอบมีความสัมพันธตอ สมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษาอยางมีนยั
สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.01 สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว
แสดงวาผบู ริหารสถานศึกษาทีม่ คี วามรับผิดชอบจะเปนผทู ี่
มีลกั ษณะทีม่ คี วามสนใจ ตัง้ ใจทีจ่ ะทำงาน ติดตามผลงาน
ทีไ่ ดกระทำไปแลว เพือ่ ปรับปรุงแกไขใหสำเร็จลุลว งไปได
ดวยดี ยอมรับในสิง่ ทีต่ นไดกระทำลงไป ทัง้ ในดานดีและ
ดานไมดีปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ดวยความเต็มใจ
อยางระมัดระวัง ไมปด ความรับผิดชอบในหนาทีข่ องตนแก
ผอู นื่ ทำใหเปนคนตัง้ ใจจริง รักหนาทีก่ ารงานทัง้ เปนของ
สวนตนและสวนรวมเปนคุณลักษณะของความเปนผนู ำที่
ดี และเป น คุ ณ ลั ก ษณะที่ จำเป น ในวิ ถี ชี วิ ต ในสั ง คม
ประชาธิปไตยทำใหสังคมและประเทศชาติมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย ดังนั้นผูที่มีความรับผิดชอบจึงมีความ
สั ม พั น ธ ใ ห เ ป น ผู มี ลั ก ษณะของการเป น ผู ที่ มี จิ ต สำนึ ก
สาธารณะ ดวยซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ พิรยิ า นิลมาตร
(15) พบวา คุณธรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ มีความ
สัมพันธกับจิตสำนึกสาธารณะ สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด และสอดคลองกับ พรชัย เฉิดเจือ (16)
ไดจดั กลมุ พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบคือ ปฏิบตั งิ าน
ทีไ่ ดรบั มอบหมายดวยความเต็มใจ กลาเผชิญกับความจริง
รักษาสิทธิและหนาทีข่ องตน ปฏิบตั ติ ามระเบียบโดยเครง
คัดคอยติดตามผลงานเพือ่ ปรับปรุงใหดขี นึ้ มีความซือ่ สัตย
ไวใจได รักษาทรัพยสมบัตสิ ว นรวมเหมือนของตน จาก
ที่กลาวมาขางตนจึงควรสงเสริมปลูกฝงและพัฒนาใหผู
บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบทีด่ ตี อ สมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการเพือ่ แสดงออกถึงความมงุ มัน่ และตัง้ ใจที่
จะปฏิบตั งิ านทีไ่ ดรบั มอบหมายใหบรรลุวตั ถุประสงคตาม
ทีก่ ำหนด ยอมรับผลผลทีเ่ กิดขึน้ จากการทำงานของตนเอง
หรือทีอ่ ยใู นความดูแลของตนทัง้ ทีด่ แี ละไมดี
1.5 อัตมโนทัศนมคี วามสัมพันธตอ สมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษาอยางมีนยั



ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว
แสดงวาผบู ริหารสถานศึกษาทีม่ อี ตั มโนทัศนในตนเองสูง
จะมีจติ สาธารณะสูงดวยเชนกัน อาจเปนผลมาจากการทีผ่ ู
บริหารสถานศึกษามีความรสู กึ นึกคิดตอตนเองในดานความ
สามารถของตนทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารการจัดการเรียนรู
การแกปญ
 หา การทำกิจกรรมเพือ่ ประโยชนสว นรวม การ
ใชเหตุผลการคิดในดานบวก รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธกบั
คนอืน่ การคบเพือ่ นการมองโลกในแงดี การทำงานรวมกับ
ผอู นื่ และดานการปรับตัวทางอารมณในการอยรู ว มกับบุคคล
อืน่ ในสังคมไดดี จะมีความรสู กึ นึกคิดและสามารถแสดง
พฤติกรรมดานจิตสาธารณะไดดีเชนกันสอดคลองกับ
ผลการวิจยั ของ วิทยพัฒนท สีหา (16) พบวา อัตมโนทัศน
สามารถพยากรณ จิ ต สาธารณะของนิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคลองกับ โกศล มีความดี (13) พบวา การรับรู
ความสามรถของตนสามารถทำทายจิตสาธารณะของขา
ราชการตำรวจได อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จาก
ที่กลาวมาขางตนจึงควรสงเสริมปลูกฝงและพัฒนาใหผู
บริหารสถานศึกษามีอัตมโนทัศนที่ดีตอสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการเพือ่ แสดงออกถึงความคิด ความรสู กึ ของ
บุคคลทีร่ บั รถู งึ ความเปนตนเองในดานตางๆ ทัง้ ทางดานสติ
ปญญา ความคิด ความสามารถ ทักษะตางๆ รวมทัง้ รูปราง
ลักษณะทางดานรางกาย ซึ่งเกิดจากความเชื่อ ความรูสึก
เจตคติ
1.6 ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง มีความสัมพันธตอ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 สอดคล อ งกั บ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว แสดงวา ผบู ริหารสถานศึกษามีความเชือ่
มั่นในตนเองสูง จึงทำใหมีแนวโนมที่จะทำใหมีความ
สามารถในการคิดวิเคราะหสงู ดวยดวย เพราะความเชือ่ มัน่
ในตนเอง คื อ การรับรูในเรื่องหรือผลที่กระทำ ไม ว า
จะประสบผลสำเร็จหรือลมเหลววา เกิดจากการกระทำของ
ตนเองทัง้ ในการแสดงออกทางพฤติกรรมดานการคิด ดาน
การพูด และความสามารถตาง ๆ ซึง่ เปนพืน้ ฐานของการรับ
รผู ลการกระทำของตนเอง ซึง่ สอดคลองกับ ขัตติยา น้ำยา
ทอง (4) พบวา ความเชือ่ อำนาจภายในตนและความสามารถ
ดานเหตุผลมีความสัมพันธตอการคิดอยางมีวิจารณญาณ
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01และ ความเชือ่ อำนาจ

ภายในตนมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ โดยผูที่มีความเชื่ออำนาจภายใน
ตนจะมีความสามารถในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณสูงกวาผู
ทีม่ คี วามเชือ่ อำนาจภายนอกตน
2. จากผลการวิจัยที่พบวา คาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธภายในปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1(19)
มีความสัมพันธในทางบวกทุกตัว ตัวแปรทีม่ คี า สัมประสิทธิ์
มากทีส่ ดุ คือ ปจจัยแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ และปจจัยความรับ
ผิดชอบ ปจจัยเจตคติและปจจัยแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ ปจจัย
อัตมโนทัศนและปจจัยความเชือ่ มัน่ ในตนเอง สวนคทู มี่ คี า
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธนอ ยทีส่ ดุ คือ ปจจัยภาวะผนู ำและ
ปจจัยความเชือ่ มัน่ ในตนเอง คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
ระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะการบริหาร
งานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบวา มีความ
สัมพันธทางบวกและมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ทุก
ตัว โดยปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั สมรรถนะการบริหาร
งานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษามากทีส่ ดุ คือ ปจจัย
ภาวะผู นำ และตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ตั ว แปร
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
นอยทีส่ ดุ คือ ปจจัยความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจาก
ผวู จิ ยั ไดทำการศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ สมรรถนะ
การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโดย
วิเคราะหเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับตัวแปรปจจัยที่
มีความสัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู
บริหารสถานศึกษาทัง้ 6 ตัวแปรเปนอยางดี จึงมีความ
สัมพันธใหตวั แปรเหลานีม้ คี วามสัมพันธภายในตัวแปรตน
ดวยกันในทางบวกและมีความสัมพันธกับสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษาในทางบวกดวย
เชนกัน ซึง่ ผลการศึกษาครัง้ นีส้ อดคลองกับผลการวิจยั ของ
ละอองดาว แสวงนาม (20) ได ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งป จ จั ย ที่
สัมพันธกบั การปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียนเอกชน เขตการ
ศึกษา 10 ผลการวิจัยพบวา การไดรับการสนับสนุนจาก
สังคม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และทัศนคติตอการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 10 มีความสัมพันธ
ทางบวกและสามารถรวมกันพยากรณการปฏิบตั งิ านของครู



    
ไดรอ ยละ 56.6 โดยทีแ่ รงจูงใจใฝสมั ฤทธิส์ ามารถอธิบาย
การปฏิบตั งิ านไดในระดับมาก รองลงมาคือ การไดรบั การ
สนับสนุนจากสังคม และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับงาน
วิจยั ของ จิตติมา วัดตูม (21) ทีไ่ ดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง เหตุจงู ใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว า ครู โ รงเรี ย น
เอกชนมีเหตุจงู ใจในการปฏิบตั งิ าน 14 ดาน เรียงลำดับจาก
มากไปนอย ไดดงั นี้ ดานความสำเร็จในงาน ดานการบังคับ
บัญชาของผบู ริหาร ดานสภาพการทำงาน ดานความรับผิด
ชอบ ดานนโยบาย ดานการบริหารงานในโรงเรียน ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานโอกาสทีจ่ ะไดรบั ความกาวหนาในงาน
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความสัมพันธกับผูบริหาร
ดานเงินเดือน 86 (คาตอบแทน) ดานสถานภาพทางสังคม
ดานสัมพันธภาพกับเพือ่ นรวมงาน ดานความมัน่ คงในการ
ทำงาน
3. จากผลการวิจยั พบวาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1 ไดแก ภาวะผนู ำ อัตมโนทัศน และแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ เนือ่ งมาจากการเปนผบู ริหารทีด่ ตี อ งมีภาวะผนู ำ
อัตมโนทัศน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ รวมทั้งตองมี
สมรรถนะในการบริหารงานวิชาการทั้งทางดานบริหาร
จัดการเรียนการสอน ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดาน
การนิเทศการจัดการเรียนรใู นสถานศึกษา ดานการสงเสริม
ใหมกี ารวิจยั เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรู ทีส่ อดคลองกับ
งานวิจยั เยาวลักษณ นอยสกุล (22) พบวา ปจจัยทีม่ ี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครู ผูบริหารสถาน
ศึกษา กลมุ สำนักงานเขต 4 สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการ
วิจยั พบวา ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธเชิงบวกกับการปฏิบตั งิ าน
ของครู ผบู ริหารสถานศึกษา และยังสอดคลองกับงานวิจยั
ของปนัดดา วงศจันดา (23) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยจิต
ลักษณะและปจจัยสถานการณทเี่ กีย่ วของกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครูอัตราจาง ศูนยการเรียนรูพิเศษในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรในการ
ทำนายพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของครูอตั ราจาง คือ แรง
จูงใจใฝสมั ฤทธิ์ ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ การสนับสนุนจาก
สังคม

ตัวแปรทีไ่ มสามารถพยากรณสมรรถนะการบริหาร
งานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษาได คือ เจตคติ ความ
รับผิดชอบ และความเชือ่ มัน่ ในตนเองเนือ่ งจาก ผบู ริหาร
มีภาระงานมากจึงเกิดความรสู กึ ไมดตี อ งานทำใหขาดความ
รับผิดชอบไปบาง ทัง้ ยังขาดความเชือ่ มัน่ ในตนเองในการ
บริหารงานวิชาการบางเล็กนอย (24) จากการพยากรณได
มาจากการคัดเลือกตัวแปรทีม่ คี า สัมประสิทธิส์ หสัมพันธกบั
ตัวแปรสูงทีส่ ดุ เขาสมการกอนจากนัน้ ก็จะทดสอบตัวแปร
วาตัวแปรใดบางมีสทิ ธิเ์ ขามาอยใู นสมการดวยวิธคี ดั เลือก
แบบกาวหนาและขณะเดียวกันก็จะทดสอบตัวแปรทีอ่ ยใู น
สมการตัวใดมีโอกาสจะถูกขจัดออกจากสมการดวยวิธคี ดั
เลือกแบบถอยหลังจนกระทัง่ ไมมตี วั แปรใดถูกคัดออกจาก
สมการและไมมีตัวแปรใดนำเขาสมการและไดสมการ
ถดถอยทีม่ สี มั ประสิทธิก์ ารพยากรณสงู สุดและตัวแปรทีไ่ ม
ถูกคัดเลือกจะมีความสัมพันธกบั สมรรถนะนอยมากจึงถูก
ขจัดออก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจยั ไปใช
1.1 สำหรับผบู ริหารสถานศึกษา และผเู กีย่ วของ
กับการจัดการศึกษาผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบวา ภาวะผนู ำ อัต
มโนทัศน แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ สัมพันธตอ สมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษาเปนอยาง
มาก ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา และผูเกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษา ควรนำผลทีไ่ ดจากการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปปรับปรุง
หรือพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการใหสงู ขึน้
1.2 ผบู ริหารสถานศึกษาและผเู กีย่ วของควรมี
การวางแผนในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
โดยใชปจ จัย ภาวะผนู ำ เจตคติ แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ ความ
รับผิดชอบ อัตมโนทัศน และความเชือ่ มัน่ ในตนเอง จัด
ทำแผนในการพัฒนาสมรถนะการบริหารงานวิชาการ ให
มีความรู ความสามารถอยางเหมาะสม
2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจยั ครัง้ ตอไป
2.1 ควรมีการทำวิจัย เพื่อคนหาปจจัยภาวะ
ผูนำที่สัมพันธตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เนื่องจากสมรรถนะการ



ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

บริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษาและภาวะผนู ำ (9) บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. วิธกี ารทางสถิตสิ ำหรับ
มีความสัมพันธกันอยางยิ่ง
การวิ จั ย .ภาควิ ช าวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษา
2.2 ควรมีการทำวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. พิมพ
ประเมินสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
ครัง้ ที่ 5. กาฬสินธุ : โรงพิมพประสานการพิมพ, 2553.
สถานศึกษา ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(10) สมนึก ภัททิยธนีและคณะ. วิธีทางสถิติสำหรับ
2.3 ควรทำการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
การวิจยั . กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ, 2546
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา (11) ปทุมพร ศรีอิสาน. ปจจัยที่สงผลตอการคิดอยางมี
โดยใชการวิเคราะหเสนทางเพือ่ ศึกษาดูวา ตัวแปรใดบางทีม่ ี
วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าเอกพลศึ ก ษา
อิทธิพลในทางตรงและทางออมตอสมรรถนะการบริหาร
คณะศึ ก ษาศาสตร สถาบั น การพลศึ ก ษาในภาค
งานวิชาการของผบู ริหารสถานศึกษา
ตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธกศ.ม. มหาสารคาม
: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.
เอกสารอางอิง
(12) สุภะ อภิญญาภิบาล. ความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยบางประการกับความสามารถในการเผชิญ
(1) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ยุทธศาสตรการ
อุปสรรคของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา: ระเบียบวาระแหงชาติ
ศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธกศ.ม. กรุงเทพฯ
(พ.ศ. 2551-2555). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค,
: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2550.
2551.
(13) โกศล มีความดี. ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับ
(2) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.บทสรุปสำหรับผู
การมีจติ สาธารณะของขาราชการตำรวจ. ปริญญา
บริหาร : ปการศึกษาเฉลีย่ ของคนไทย ป 2553. กระ
นิพนธ วท.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
ทรวงศึกษาธิการ : วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่ , 2554.
โรฒ ประสานมิตร, 2547.
(3) สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา. มาตรฐานวิชาชีพทาง (14) กนิษฐา หมั่นกิจการ. ความสัมพันธกับระหวาง
การศึกษา . กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา,
ปจจัยบางประการกับความฉลาดทางอารมณและ
2554.
ความสามารถในการเผชิ ญ และฟ น ฝ า อุ ป สรรค
(4) สำนั ก การศึ ก ษา . การวางแผนการบริ ห ารงาน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผบู ริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2) เพือ่ เปรียบเทียบการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ ไดแก ครูในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 324 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชใน
การวิจยั เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 50 ขอ ซึง่ ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
(Content Validity) ดวยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of items Objective congruence : IOC) จากผทู รงคุณวุฒิ จำนวน
3 ทาน ไดคา ดัชนีความสอดคลองอยรู ะหวาง 0.67 – 1.00 และผานการทดลองใชกบั ครูทไี่ มใชกลมุ ตัวอยาง จำนวน 40
ทาน เพือ่ วิเคราะหความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ ซึง่ พบวา แบบสอบถามมีคา ความเชือ่ มัน่ เทากับ
0.94 สถิตทิ ใี่ ชไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบวา
1. ผบู ริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยใู นระดับมาก เมือ่ พิจารณาแตละดานพบวา ผบู ริหารสถานศึกษามีการ
ใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารสถานศึกษาอยใู นระดับมากทุกดาน เรียงลำดับจากคาเฉลีย่ สูงสุดไปต่ำสุด คือ หลักความ
โปรงใส หลักนิตธิ รรม หลักการมีสว นรวม หลักคุณธรรม หลักความคมุ คา และ หลักความรับผิดชอบ
2. ผบู ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญมกี ารใชหลักธรรมา
ภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโดยรวม และในแตละดาน แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยผบู ริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาสูงกวา
โรงเรียนขนาดกลาง ในดานหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสว นรวม และหลักความรับผิดชอบ
สวนในดานหลักความคุมคา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก มีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาสูงกวาโรงเรียนขนาดกลาง



    

Abstract
The purposes of this research were to : 1) to study the principles of good governance in the management of the
administrators of schools under Phranakorn Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1, and
2) to compare the principles of good governance in the management the administrators of schools under Phranakorn Si
Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1 as classified by school size. The research sample consisted of
324 teachers under Phranakorn Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1 in the academic year 2012.
The instrument used for collecting data was 50 items of five - point rating scales questionnaire. The statistics used
for analyzed were frequency, percentage, mean, standard deviation, and One - way Analysis of Variance (One
– way ANOVA). The research results were as follows :
1. The level of Administrative’ implementation on good governance in administrators under the office of
Phranakorn Si Ayutthaya Primary Education Service Area 1, as a whole, was at a high level. Considering each
aspect, in order of high level to low level, The results were as follows : transparency aspect, legalprinciple, participation
principle, moral principle, worthiness principle and responsibility aspect, respectively.
2. The principles of good governance in the management of the administrators of schools under Phranakorn Si
Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1 as classified by school size, as a whole and in each aspect, were
significance different at .05 level. The administrators of small-sized and larg-sized schools had higher level of principles of good governance Than Those of medium-sized schools in terms of legal principle, moral principle, transparency aspect, participation principle and responsibility aspect. However for worthiness principle, The administrators
of small-sized schools had higher level of principle of good governance than those of medium-sized schools.
คำสำคัญ: หลักธรรมาภิบาล, ผบู ริหาร, การใชหลักธรรมาภิบาล
Keywords: Good governance, Administrator

บทนำ
ในการบริหารงานโดยทัว่ ไปของผบู ริหาร หากมงุ
หวังใหเกิดผลสำเร็จตอองคกร ผบู ริหารในระดับตางๆ ของ
องคกรยอมตองอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการ
บริหารมาประยุกตใชเปนแนวทางในการบริหารใหเหมาะสม
กับสถานการณ ทัง้ นี้ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ่งประกอบดวยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส หลักความมีสว นรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคมุ คา เปนหลักการบริหารหลักการหนึง่ ทีไ่ ดรบั
การยอมรับวา สามารถพัฒนาการดำเนินงาน หรือแกปญ
 หา
ทีเ่ กิดขึน้ จากการดำเนินงานไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืน เนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิ
ธรรมาภิบาลเปนหลักการพื้นฐานในการสรางความเปน

ธรรมในสังคม ชวยใหสังคมมีความเขมแข็งในทุกดาน
จะชวยลดปญหาการฉอราษฎรบังหลวง เปนแนวคิดที่
เกือ้ หนุนสังคมประชาธิปไตย ฯลฯ อีกทัง้ หลักธรรมาภิบาล
มีสว นเกีย่ วของกับการบริหารและจัดการศึกษา 5 ประการ
คือ ประการที่หนึ่ง กระจายอำนาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาใหกับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
ประการทีส่ อง พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ ประการที่สาม
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ เพิม่ โอกาสทางการศึกษา
อยางมีคณ
ุ ภาพ ประการทีส่ ี่ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สงเสริมการมีสวนรวม สงเสริมบทบาทองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และประการสุดทาย พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรเพือ่ การศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพ (1) นัน่
คือ หลักธรรมาภิบาลเปนสิง่ สำคัญและมีความจำเปนอยางยิง่
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ตอการบริหารงานและการจัดการศึกษาของผบู ริหารสถาน
ศึกษา เนือ่ งจากหลักธรรมาภิบาลจะเปนรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาทางเลือกหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สราง
ความยั่งยืน และสรางคุณภาพการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาไดเปนอยางดี
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษา
หนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่สงเสริม สนับสนุนการจัดการ
ศึกษาใหทวั่ ถึง มีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน โดยมีเปาประสงค
สำคัญประการหนึง่ วา ใหสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนัน้ จึงเกิดประเด็น
ที่นาสนใจวา เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดกำหนดเปาประสงคดงั
กลาวแลว ผบู ริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึง่ เปน
ผทู มี่ คี วามสำคัญยิง่ ในการบริหารโรงเรียน จะมีการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาเปนอยางไร
ดวยเหตุนี้ จึงควรศึกษาถึงการใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาใน
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระ
นครศรีอยุธยา เขต 1 โดยผลการวิจัยที่ได จะนำมาซึ่ง
ผลการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ
ผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพือ่ ใหหนวยงาน
ตนสังกัดใชประกอบการกำหนดนโยบาย การวางแผนใน
การบริหารและจัดการศึกษา แกปญหา หรือพัฒนาการ
บริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลอย า งมี
ประสิทธิภาพ และผบู ริหารสถานศึกษาสามารถนำผลการ
วิจัยที่ไดไปเปนสารสนเทศในการปรับปรุงหรือพัฒนา
ตนเอง ใหสามารถบริหารสถานศึกษาใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพือ่ ประโยชนสงู สุดตอการบริหารสถานศึกษา
และผเู รียน รวมทัง้ สถานศึกษานำสารสนเทศทีไ่ ดไปใช
ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและสรางแนวทางใน
การบริหารสถานศึกษา เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาใหดำเนิน
งานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

สถานศึกษาของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. เพือ่ เปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษาของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน

วิธกี ารดำเนินงาน
การวิจยั ครัง้ นีป้ ระชากรทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก ครู
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน
2,085 คน แบงเปนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ จำนวน 486 คน
1,046 คน และ 553 คน ตามลำดับ กลมุ ตัวอยางใชในการ
วิจยั ครัง้ นี้ ไดแก ครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ปการศึกษา
2555 จำนวน 324 คน แบงเปนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ จำนวน 75 คน
163 คน และ 86 คน ตามลำดับ กำหนดขนาดของกลมุ
ตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซีแ่ ละมอรแกน (2)
และเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช วิ ธี ก ารสุ ม แบบแบ ง ชั้ น
(Stratified Random Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม เรือ่ ง การใชหลักธรรมา
ภิบาลในการบริหารการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระ
นครศรีอยุธยา เขต 1 มีลกั ษณะเปน แบบตรวจสอบรายการ
(Check list) จำนวน 1 ขอ แบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 50 ขอ โดยใหแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน
ดานหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัก
การมีสว นรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคมุ คา
ทั้งนี้ แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาดวยหาคาดัชนีความสอดคลองจากผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ทาน ไดคา ดัชนีความสอดคลองอยรู ะหวาง 0.67



    
– 1.00 และผานการทดลองใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จำนวน 40 ทาน เพือ่ วิเคราะหความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบ
ถามทัง้ ฉบับ ซึง่ พบวา แบบสอบถามมีคา ความเชือ่ มัน่ เทากับ
0.94 สถิตทิ ใี่ ชไดแกในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก ความถี่
รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดี ย ว ซึ่ ง ในกรณี ที่ พ บว า ผลการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวมีนัยสำคัญทางสถิติ
ผู วิ จั ย จะใช ก ารเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย รายคู (Post Hoc
Comparison) ดวยวิธขี องเชฟเฟ (Scheffe)

1. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการ
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมและ
ในแตละดานอยใู นระดับมาก เรียงลำดับจากคาเฉลีย่ สูงไป
ต่ำ คือ หลักความโปรงใส หลักนิตธิ รรม หลักการมีสว นรวม
หลักคุณธรรม หลักความคมุ คา และหลักความรับผิดชอบ
ดังแสดงในตาราง 1

ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

การใชหลักธรรมาภิบาล

คาสถิติ
Χ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุมคา
รวม

2. ผบู ริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 ใน
โรงเรียนขนาดตางกันมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษาโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบ
คาเฉลีย่ รายคแู ลว พบวา ผบู ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญมกี ารใชหลักธรรมาภิบาล

4.35
4.30
4.39
4.31
4.26
4.29
4.31

S.D.
0.48
0.57
0.43
0.45
0.55
0.58
0.46

ระดับพฤติกรรม
การใชหลักธรรมาภิบาล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ในการบริหารสถานศึกษาสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางใน
ดานหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัก
การมีสว นรวม หลักความรับผิดชอบ และโดยรวม สวนใน
ดานหลักความคมุ คา ผบู ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาด
เล็กมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาสูง
กวาโรงเรียนขนาดกลาง ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3

การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1



ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน

แหลงความแปรปรวน
1. หลักนิติธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. หลักคุณธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. หลักความโปรงใส
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
4. หลักการมีสวนรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
5. หลักความรับผิดชอบ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
6. หลักความคุมคา
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
โดยรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
*p < .05

SS

df

MS

F

3.271
72.605
75.876

2
321
323

1.635
0.226

7.230*

15.743
88.316
104.059

2
321
323

7.871
0.275

28.609*

5.246
54.883
60.128

2
321
323

2.623
0.171

15.340*

4.578
61.900
66.478

2
321
323

2.289
0.193

11.870*

9.024
87.341
96.365

2
321
323

4.512
0.272

16.583*

4.303
104.662
108.964

2
321
323

2.151
0.326

6.598*

6.647
62.660
69.307

2
321
323

3.324
0.195

17.027*



    

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ รายคกู ารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน

ขนาดของโรงเรียน
หลักนิติธรรม
ขนาดเล็ก ( Χ = 4.4837)
ขนาดกลาง ( Χ = 4.2541)
ขนาดใหญ ( Χ = 4.4208)
หลักคุณธรรม
ขนาดเล็ก ( Χ = 4.5813)
ขนาดกลาง ( Χ = 4.0865)
ขนาดใหญ ( Χ = 4.4663)
หลักความโปรงใส
ขนาดเล็ก ( Χ = 4.5821)
ขนาดกลาง ( Χ = 4.2740)
ขนาดใหญ ( Χ = 4.4474)
หลักการมีสวนรวม
ขนาดเล็ก ( Χ = 4.4821)
ขนาดกลาง ( Χ = 4.1957)
ขนาดใหญ ( Χ = 4.3619)
หลักความรับผิดชอบ
ขนาดเล็ก ( Χ = 4.4938)
ขนาดกลาง ( Χ = 4.1020)
ขนาดใหญ ( Χ = 4.3598)
หลักความคุมคา
ขนาดเล็ก ( Χ = 4.4864)
ขนาดกลาง ( Χ =4.1972)
ขนาดใหญ ( Χ = 4.2773)
โดยรวม
ขนาดเล็ก ( Χ = 4.5178)
ขนาดกลาง ( Χ = 4.1782)
ขนาดใหญ ( Χ = 4.3922)
*p < .05

ขนาดเล็ก ( Χ )

ขนาดกลาง ( Χ )

ขนาดใหญ ( Χ )

-

0.2296*
-

0.1667*
-

-

0.4948*
-

0.3798*
-

-

0.3081*
-

0.1735*
-

-

0.2864*
-

0.1662*
-

-

0.3918*
-

0.2578*
-

-

0.2892*
-

-

-

0.3396*
-

0.2140*
-



การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

สรุปและอภิปรายผล
1. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการ
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมและ
ในแตละดานอยใู นระดับมาก
ผลการวิจยั ขอนีส้ อดคลองกับผลการวิจยั สุวรรณ
ทองคำ (3) ทีศ่ กึ ษาถึงสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมา
ภิบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สิงหบรุ ี พบวา ผบู ริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการ
ประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี มี ก ารบริ ห ารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในระดับมาก และสอดคลองกับผลการ
วิจยั ของ จำรูญ บูรณกุล และคนอืน่ ๆ (4) ทีศ่ กึ ษาทรรศนะ
ของขาราชการครูเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาพิจติ ร พบวา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลของผู
บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เห็นถึงความสำคัญและ
ความจำเปนที่จะตองนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารโรงเรียน เนือ่ งจาก ผบู ริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่
มีบทบาทและหนาที่ที่สำคัญในการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาทัง้ ระบบ ซึง่ ไดแก การพัฒนาคุณภาพของปจจัยการ
ผลิต การพัฒนาคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพของผเู รียน อีกทัง้ ผบู ริหารโรงเรียน
เปนผูที่ไดรับอำนาจตามกฎหมายในการมีบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไป
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนัน้
ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูที่มีความรู มีความเขาใจ
และสามารถบริหารจัดการศึกษา เพือ่ พัฒนาการศึกษา ให
มีคุณภาพ และจะตองพัฒนาตนเอง ใหกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของโลกในยุคขอมูลขาวสาร
รวมทัง้ จะตองเปนผนู ำครู บุคลากรในสถานศึกษา ผเู รียน
ผูปกครองและประชาชนในชุมชนใหเขาใจและตระหนัก
ในความสำคัญของการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนจะตองปฏิบัติหนาที่สำคัญ
4 ประการ ไดแก ประการทีห่ นึง่ คือ การวางแผน (Planning)
ผบู ริหารโรงเรียนตองเปนผนู ำในการวางแผน เพราะการ
วางแผนเปนการกำหนดเปาหมาย กลยุทธตางๆ และจัด
ทำแผนงานเพื่อประสานกิจกรรมตางๆ ที่จะกระทำใน
อนาคต เปนการเตรียมการเพือ่ ใหประสบความสำเร็จ ลด
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ประการทีส่ องคือ การ
จัดองคการ (Organizing) โดยผูบริหารโรงเรียนเปน
ผพู จิ ารณาถึงงานทีจ่ ะตองกระทำ ดวยการกำหนดวา ให
ใครเปนผทู ำงานนัน้ ๆ ตองมีการจัดกลมุ งานอยางไร ใคร
ตองรายงานใคร และใครเปนผตู ดั สินใจ นัน่ คือ การมอบ
หมายหนาทีค่ วามรับผิดชอบ กำหนดสายการบังคับบัญชา
ประการทีส่ าม คือ การชักนำ (Leading) ผบู ริหารโรงเรียน
ตองมีภาวะผนู ำและจูงใจผใู ตบงั คับบัญชา การสัง่ การ การ
เลือกชองทางการทำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ และการ
ขจัดความขัดแยง หรือกระตนุ ใหผใู ตบงั คับบัญชาใชความ
พยายามอยางเต็มที่ ทีจ่ ะทำใหเกิดความสำเร็จ รวมทัง้ แกไข
ปญหาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และประการสุดทายคือ การควบคุม
(Controlling) โดยผบู ริหารโรงเรียนจะเปนผทู คี่ อยตรวจสอบ
กิจกรรมตางๆ ทีไ่ ดกระทำไว เพือ่ ใหแนใจวาการดำเนินงาน
ไดเปนไปตามแผนที่วางไว รวมทั้งแกไขขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นใหถูกตองอีกดวย จะเห็นไดวา การปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวของผูบริหารโรงเรียนเปนทั้งศาสตรและศิลปใน
การบริหารจัดการ ซึ่งหลักธรรมาภิบาลจะเปนสิ่งหนึ่งที่
ทำใหบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินไปตรงตามเปาหมาย
กำหนดไว มีความกาวหนาอยางตอเนือ่ ง มัน่ คง ไมเสีย่ ง
ตอความเสียหาย ดำเนินงานตางๆ ดวยความโปรงใส
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความมัน่
ใจวาจะสามารถปฏิบตั งิ านได และการนำหลักธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหาร จะทำใหโรงเรียนมีความนาเชือ่ ถือและ
ไดรบั การยอมรับจากสังคม เปนไปตามแนวคิดของธีรยุทธ
บุญมี (5) ทีก่ ลาวถึง ความสำคัญของหลักธรรมภิบาลไววา
หลักธรรมาภิบาลเกีย่ วของกับบรรทัดฐานและคานิยม ซึง่
เปนตัวอยางแนวทางการดำเนินงานภายในองคกรใหเกิด
ความโปรงใส คณะกรรมการขององคกรและผบู ริหารเปน
ผทู เี่ กีย่ วของและรับผิดชอบโดยตรงในการนำพาใหองคกร
ไปสูภาวะธรรมาภิบาลหรืออาจจะกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา

    
ผบู ริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เห็นถึงความสำคัญ
ของหลักธรรมาภิบาลนัน่ เอง
2. ผบู ริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 ใน
โรงเรียนขนาดตางกันมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษาโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ผลการวิจยั ขอนีเ้ ปนไปตามสมมุตฐิ านของการวิจยั
ทีก่ ำหนดไว และสอดคลองกับผลการวิจยั ของพรหมเมศว
คำผาบ (6) ทีศ่ กึ ษาถึงการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
งานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 1 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของโรงเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจำแนกตามขนาดของ
โรงเรียนโดยภาพรวมและรายดาน พบวา มีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และสอด
คลองกับผลการวิจยั ของทักษิณา เหลืองทวีผล (7) ทีศ่ กึ ษา
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครสวรรค
เขต 3 พบวา ผบู ริหารสถานศึกษาทีด่ ำรงตำแหนงในสถาน
ศึกษาขนาดตางกัน มีการบริหารงานโรงเรียนตามหลัก
ธรรมาภิ บ าลแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ.01 ที่ ผ ลการวิ จั ย เป น เช น นี้ น า จะเป น เพราะว า
ผบู ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนแตละขนาดมีการบริหาร
งานโรงเรียนแตกตางกันตามสภาพของโรงเรียน กลาวคือ
โรงเรียนทีม่ ขี นาดตางกัน ยอมมีความแตกตางกันในปจจัย
ดานตางๆ ไมวา จะเปน สภาพแวดลอม บรรยากาศ สิง่
แวดลอมทีเ่ อือ้ อำนวยตอการจัดการศึกษา จำนวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ความมาตรฐานของลักษณะทาง
กายภาพของโรงเรี ย นความทั น สมั ย ของอุ ป กรณ แ ละ
เทคโนโลยี แหลงการเรียนรใู นโรงเรียน งบประมาณ เงิน


บริจาค ฐานะของผปู กครองของนักเรียน การจัดกระบวน
การเรียนรสู ำหรับผเู รียน การมีสว นรวมจากฝายตางๆ การ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา หรือการไดรบั ความ
ไววางใจหรือเปนทีช่ นื่ ชอบของชุมชน ผลจากความแตก
ตางดังกลาว จึงทำใหผบู ริหารสถานศึกษานำหลักธรรมาภิ
บาลมาใชในการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ ใหการดำเนินงาน
เกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพแตกตางกันออกไป
อาทิ การบริหารงานทีม่ งุ เนนใหคณะครูและบุคลากรทุกคน
มีความรักและสามัคคี การกำหนดวัตถุประสงคของการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนและมีเปาหมายของการดำเนินงาน
เปนทีย่ อมรับรวมกันและสอดคลองกัน บทบาทและภาวะ
ผนู ำของผบู ริหารสถานศึกษา การบริหารเวลาของผบู ริหาร
สถานศึกษา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถาน
ศึกษา การทำงานเปนทีม การเปดใจและรวมกันทำงาน
ของคณะครู การทำงานดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผของ
คณะครู การทำงานในรูปแบบของการบูรณาการมากกวา
เปนการแบงงานเปนฝายๆ ใหรับผิดชอบ การสนับสนุน
และมีความไววางใจในการแกปญ
 หาของคณะครู คณะครู
ทุกคน รวมมือแกไขปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค
คณะครูมสี ว นรวมในกระบวนการทำงานและการตัดสินใจ
มีการทบทวนประเมินผลการทำงานสม่ำเสมอ มีการ
พัฒนาตนเองอยเู สมอ มีความสัมพันธอยางใกลชดิ ซึง่ กัน
และกัน มีการสือ่ สารทีด่ ี เปนตน ทัง้ นี้ การทีผ่ บู ริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนแตละขนาด มีการบริหารงาน
โรงเรียนแตกตางกันดังทีผ่ วู จิ ยั ไดนำเสนอขางตน เปนไป
ตามแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารของสมยศ นาวีการ (8) ที่
กลาววา การบริหารหมายถึงกระบวนการทำงานกับคนและ
วัตถุ โดยใชทรัพยากรขององคกรทีม่ อี ยอู ยางจำกัดและภาย
ใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และแนวคิดของ
สุวรรณ ทองคำ (3) ทีก่ ลาววา การบริหารหมายถึง กระบวน
การในการทำงานใหบรรลุวตั ถุประสงคทกี่ ำหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพโดยอาศัยปจจัยตางๆ ไดแก คน เงิน วัตถุ
และวิธกี ารบริหารจัดการทีด่ นี นั่ เอง



การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสภาพการบริหารทัว่ ไปในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเปรียบเทียบสภาพการบริหารทัว่ ไปในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก บุคลากร
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปการศึกษา 2555จำนวน 340
คนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 74 ขอวิเคราะหขอ มูลโดย
ใชรอ ยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบวา1)โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสภาพการดำเนินงานการบริหารทัว่ ไป
อยใู นระดับมากโดยดานทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดคือ ดานการทัศนศึกษารองลงมาคือ ดานการสงเสริม สนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอืน่ ทีจ่ ดั การศึกษา และดานทีม่ คี า เฉลีย่ ต่ำสุดคือ
การจัดทำสำมะโนผเู รียน2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ทีม่ ี
ขนาดตางกัน มีสภาพการดำเนินงานการบริหารทั่วไปแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียน
ขนาดกลางดำเนินงานการบริหารทัว่ ไปสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ

Abstract
The purposes of this research were to study state of schools’ general administration under Phranakhon Si
Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1 and to comparestate of schools’ general admiristration under
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Servici Office Area l, as classified by school size. The research sample
were 340 education personels in schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educatation Service Area Office 1
in the 2012 academic year. The research instrument was 74 items of five-point rating scale questionnaire constructed
by the research. The data were analysis of variance (one-way ANOVA). The research findings were as follows :1)
State of schools’ general administration under PhraNakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Office Area 1, in
overall and each aspects, were at a high level:in order of high level to low level, the results were as follow : freld hip,
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education and student activity support and student registration,respectively. 2) State of schools’ general administration
under PhraNakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Offrce Area 1, with different school size, indicated
significant as a whole at .05 level. The medium-sized school had higher level of general administration than the smallsized and large-sizesschools
คำสำคัญ: การบริหารทัว่ ไป, ประถมศึกษา, พระนครศรีอยุธยา
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บทนำ
จากการปฏิรปู การศึกษาตัง้ แต ปพ.ศ. 2542 ทำใหเกิด
กระแสที่ ส ร า งความตื่ น ตั ว และความเคลื่ อ นไหว
ในการดำเนินงาน ทั้งตอหนวยงาน องคกร และบุคคลที่
เกีย่ วของอยางกวางขวาง เปนการปรับเปลีย่ นครัง้ สำคัญทาง
การศึกษาทีส่ ง ผลตอการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งระบบ โดยยึดเงื่อนไขอันเปนหลักการสำคัญของการ
ปฏิรปู การศึกษาคือ การกระจายอำนาจ การมีสว นรวม และ
ความรับผิดชอบตรวจสอบได (1) กระทรวงศึกษาธิการ ใน
ฐานะหนวยงานหลักที่จะดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ได
กำหนดขอบขายของการปฏิรปู การศึกษา เพือ่ ปรับปรุงการ
ดำเนินงานทางการศึกษารวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตองการ และยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้นโดยกำหนดแนวทางการ
ปฏิรปู การศึกษาใน 4 ดาน คือ การปฏิรปู โรงเรียนและสถาน
ศึกษาการปฏิรปู ครูและบุคลากรทางการศึกษาการปฏิรปู หลัก
สูตรและกระบวนการเรียนการสอน และการปฏิรปู ระบบ
บริหารการศึกษาอยางไรก็ตาม จากการประเมินผลการ
ปฏิรปู การศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2)
ไดขอ สรุปวา ถึงแมจะมีหลายเรือ่ งประสบผลสำเร็จ เชน
การปรับโครงสรางหนวยงานใหมเี อกภาพยิง่ ขึน้ มีการจัด
ระเบียบการบริหารราชการแบบเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ฯลฯ แต
มีอกี หลายเรือ่ งทีไ่ มประสบผลสำเร็จ เชน ดานคุณภาพของ
ผเู รียน ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการ ฯลฯ จึงสงผลใหมกี ารปฏิรปู การ
ศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552 – 2561) เกิดขึน้ ทัง้ นี้
การปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารการศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง
กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอำนาจการบริหารและการ

จัดการศึกษา ทัง้ ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทัว่ ไป ไปยังเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยตรง (3)
การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัด
ระบบการบริหารองคกรใหบริการงานบริหารอืน่ ๆ บรรลุ
ผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายทีก่ ำหนดไว โดยมี
บทบาทหลักในการประสาน สงเสริม สนับสนุน และ
อำนวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูป
แบบ มงุ พัฒนาสถานศึกษา ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อยางเหมาะสม สงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาตามหลั ก การบริ ห ารงานที่ มุ ง เน น
ผลสัมฤทธิข์ องงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของ
บุคคล ชุมชน และองคกรทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหการจัดการ
ศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) จึงกลาวไดวา การ
บริหารทั่วไปเปนงานที่มีความสำคัญไมนอยไปกวางาน
ดานอืน่ ๆ อีก 3 ดาน ไดแก ดานวิชาการ งบประมาณ และ
การบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระ
นครศรีอยุธยา เขต 1 ไดกระจายอำนาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา ทัง้ ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทัว่ ไป ไปยังสถานศึกษาในสังกัดซึง่
เปนการสนองตอบตอขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ.2552–2561)ตามภารกิจของชาติและ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ดวยเหตุนี้ จึงเกิดประเด็น
ทีน่ า สนใจวา หลังจากทีม่ กี ารปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552 –2561) และสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดกระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาหรือ



    
โรงเรียนตางๆ ในสังกัดแลว โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
มีสภาพการดำเนินงานดานการบริหารทั่วไปเปนอยางไร
ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ไดจะนำไปใชเปนสารสนเทศในการ
พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา ซึง่
จะเปนแนวทางนำไปสูการพัฒนาการบริหารและการ
จัดการศึกษาตอไป

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการบริหารทัว่ ไปในสถานศึกษา
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระ
นครศรีอยุธยา เขต 1
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารทั่ ว ไปใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1จำแนกตามขนาดโรงเรียน

วิธกี ารดำเนินงาน
กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ ไดแก บุคลากร
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ปการศึกษา 2555แบงเปน
บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 80 คน บุคลากรใน
โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 169 คนและบุคลากรใน
โรงเรี ย นขนาดใหญ จำนวน 85 คนรวมทั้ ง สิ้ น 340
คนกำหนดขนาดของกลมุ ตัวอยางโดยใชสตู รของยามาเน
(4) และเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม
เรือ่ ง การบริหารทัว่ ไปในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 แบง
ออกเป น 2 ตอน คื อ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 2 ขอ และตอนที่
2 แบบสอบถามการบริหารทัว่ ไปในสถานศึกษาสังกัดสำนัก
งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต

1 มีลกั ษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 74 ขอ โดยใหแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารทั่วไปในสถาน
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระ
นครศรีอยุธยาเขต 1 ทัง้ นี้ แบบสอบถามไดผา นการตรวจ
สอบความถู ก ต องเหมาะสมจากอาจารยผู ค วบคุ ม ภาค
นิ พ นธ และผ า นการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity) ดวยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
items Objective Congruence: IOC) จากผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ทาน รวมทั้งผานการทดลองใชกับผูบริหาร
โรงเรียนและครูทไี่ มใชกลมุ ตัวอยาง จำนวน 40 คนเพือ่
วิเคราะหความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้
ฉบับซึง่ พบวา แบบสอบถามมีคา ความเชือ่ มัน่ เทากับ 0.92
วิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับสถานภาพของผตู อบแบบสอบถาม
โดยใชรอยละ (Percentage)วิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษา
สภาพการบริหารทัว่ ไปในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1โดย
ใชคา เฉลีย่ (Mean : X ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.) และวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารทัว่ ไปในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยใชการวิเคราะหความแปร
ปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance :
ANOVA)

ผลการวิจยั
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนคศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินงานการ
บริหารทัว่ ไปโดยรวมอยใู นระดับมาก( X = 4.34, S.D. =
0.33)โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การทัศนศึกษา( X =
4.57, S.D. = 0.67) มีการดำเนินงานอยใู นระดับมากทีส่ ดุ
สวนดานทีม่ คี า เฉลีย่ ต่ำสุด คือ การจัดทำสำมะโนผเู รียน
( X = 4.18, S.D. = 0.58) มีการดำเนินงานอยใู นระดับมาก
ดังแสดงในตารางที่ 1



สภาพการบริหารทัว่ ไปในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ตารางที่ 1 สภาพการบริหารทัว่ ไปในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

การบริหารทั่วไป
1. การทัศนศึกษา
2. การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัด
การศึกษาของบุคคลชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
3. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน
4. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
5. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
6. การประชาสัมพันธงานการศึกษา
7. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่น
8. การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
9. การรับนักเรียน
10. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
11. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
12.การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
13. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
14. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
15. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
16. การดําเนินงานธุรการ
17. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
18. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
19. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
20. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
21. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
รวม

คาสถิติ

ระดับ
การดําเนินการ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.57
4.56

S.D.
0.67
0.55

4.53
4.48
4.43
4.42

0.5
0.38
0.51
0.43

4.41

0.5

4.40
4.40
4.37
4.36

0.61
0.5
0.54
0.5

4.33

0.5

4.31
4.31
4.30
4.28
4.26
4.24
4.24
4.23
4.18

0.49
0.51
0.58
0.35
0.46
0.48
0.46
0.58
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.34

0.33

มาก

Χ

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 ที่มีขนาดตางกัน
มีสภาพการดำเนินงานการบริหารทัว่ ไปแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดกลางดำเนิน
งานการบริหารทัว่ ไปสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญดงั แสดงในตารางที่ 2 และ 3



    

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานการบริหารทัว่ ไปในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
3.230
33.787
37.016

df
2
337
339

MS
1.615
0.100

F
16.107*

*p < .05
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ รายคสู ภาพการดำเนินงานการบริหารทัว่ ไปในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน

ขนาดเล็ก ( Χ = 4.2516)

ขนาดเล็ก
( Χ = 4.2516)
-

ขนาดกลาง( Χ = 4.4404)

0.1887*

-

0.2008*

ขนาดใหญ( Χ = 4.2395)

-

-

-

ขนาดของโรงเรียน

ขนาดกลาง
Χ = 4.4404)
-

(

ขนาดใหญ
( Χ 4.2395)
-

*p < .05

สรุปและอภิปรายผล
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนคศรีอยุธยา เขต1 ดำเนินงานการ
บริหารทัว่ ไปอยใู นระดับมาก
ผลการวิ จั ย ข อ นี้ ส อดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
มาณพ แสงจันทร (5) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาระดับการ
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 พบวา ระดับการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปในสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขนาดเล็กโดยภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยใู น
ระดับมาก และผลการวิจยั ของจิตติมา ธมชยากร (6) ทีศ่ กึ ษา
เรื่อง การบริหารทั่วไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ตะกัว่ ปาจังหวัดพังงา พบวา การบริหารทัว่ ไปของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปา จังหวัดพังงาโดยภาพรวม มี
การปฏิบตั อิ ยใู นระดับมากทีผ่ ลการวิจยั เปนเชนนี้ อาจเนือ่ ง
มาจาก โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีความตระหนักและ
เห็นถึงความสำคัญของการบริหารทัว่ ไปวาเปนการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มีความสำคัญไมนอยไปกวาการ
บริหารและการจัดการศึกษาอีก 3 ดาน ตามทีก่ ฎกระทรวง
วาดวยการกำหนดหลักเกณฑและวิธกี ารกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ระบุไว ไดแก การ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหาร
บุคคล ถึงแมการบริหารทัว่ ไปจะไมใชการบริหารและการ
จัดการศึกษาหรือภารกิจหนาที่หลักดังเชนการบริหาร
วิชาการทีถ่ อื วามีความสำคัญทีส่ ดุ แตการบริหารทัว่ ไปมี
ความสำคัญตอการดำเนินงานตามจุดหมายที่ตองการของ
สถานศึกษาและเปนการบริหารงานและการจัดการศึกษาที่
ชวยสนับสนุนและสงเสริมการบริหารงานดานอืน่ ๆ ทัง้ นี้
เนื่องจากการบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัด
ระบบการบริหารองคกร มีบทบาทหลักในการประสาน
สงเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกตางๆ ในการ
ใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบมงุ พัฒนาสถานศึกษาใหใช



สภาพการบริหารทัว่ ไปในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการ
บริหารงานทีม่ งุ เนนผลสัมฤทธิข์ องงานเปนหลัก โดยเนน
ความโปรงใส ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบไดตลอดจนการ
มีสว นรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ให
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลอง
กับขอบขายของการบริหารทัว่ ไปตามกฎกระทรวงวาดวย
การกำหนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ระบุไว (7) ซึง่ เมือ่
โรงเรียนเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของ
การบริหารทั่วไปเปนอยางดีแลว จึงไดดำเนินงานการ
บริหารทัว่ ไปอยางเปนขัน้ ตอนและเปนระบบ ไมวา จะเปน
มีการวางแผนการดำเนินงานโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค และ
เปาหมายมีการปฏิบตั โิ ดยใชคนใหตรงกับงานและใหความ
สำคัญกับการชวยกันทำงานในรูปแบบของคณะทำงานซึง่
เปนการทำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาก (8,9) หรือมีการตรวจ
สอบการทำงานรวมถึงผลงานเปนระยะๆ และมีการปรับ
ปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงาน หากพบขอบกพรองหรือ
ปญหา ก็จะแกไขและนำไปปฏิบัติ แตหากไมพบขอ
บกพรองหรือพบปญหาก็พฒ
ั นาใหดยี งิ่ ขึน้ โดยการดำเนิน
งานดังกลาวสอดคลองกับการบริหารงานวัฏจักรคุณภาพ
ของเดมมิง่ (10) ทีก่ ลาวถึงหลักการพัฒนางานอยางตอเนือ่ ง
ว า ประกอบด ว ยขั้ น ตอน 4 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น ที่ 1 คื อ
การวางแผน (P-Planning) ขัน้ ที่ 2 คือ การปฏิบตั ติ ามแผน
(D-Do) ขัน้ ที่ 3 คือการตรวจสอบประเมินผล (C-Check)
และขั้นที่ 4 คือ การปรับปรุงงาน (A-Action) (Deming,
2000)
2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 ที่มีขนาดตางกัน
มีสภาพการดำเนินงานการบริหารทัว่ ไปแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดกลาง
ดำเนินงานการบริหารทัว่ ไปสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดใหญ
ผลการวิจยั ขอนีเ้ ปนไปตามสมมติฐานของการวิจยั
ทีก่ ำหนดไว แตไมสอดคลองกับผลการวิจยั ทีผ่ า นมา อาทิ
ผลการวิจยั ของเสาวภาค พงษา (11) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับสภาพ
การบริหารทัว่ ไปในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงาน

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา ขาราชการครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็น
ตอสภาพการบริหารทั่วไปในภาพรวมไมแตกตางกันทาง
สถิติ และผลการวิจัยของอภิชาต ไตรธิเลน (12) ที่ศึกษา
สภาพการทำงานเปนทีมในโรงเรียนทีส่ ง ผลตอการบริหาร
งานทัว่ ไปในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สกลนคร เขต 1 พบวา ผบู ริหารโรงเรียนและครูผสู อนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอ
สภาพการทำงานเปนทีมและประสิทธิผลการบริหารงาน
ทัว่ ไปไมแตกตางกัน ทีผ่ ลการวิจยั เปนเชนนี้ ผวู จิ ยั ขอนำ
เสนอการอภิปรายผลเปน 2 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1
อาจเปนเพราะวา เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางมีความ
พรอมในดานบุคลากร งบประมาณ และวัสดุครุภณ
ั ฑนอ ย
กวาโรงเรียนขนาดใหญ ดังนัน้ ผบู ริหารโรงเรียนและครู
ผสู อนในโรงเรียนขนาดกลาง ซึง่ ทราบวา ตนเองมีความ
พรอมในดานบุคลากร งบประมาณ และวัสดุครุภณ
ั ฑอยใู น
ระดับต่ำ จึงบริหารจัดการ และดำเนินงานการบริหารทัว่ ไป
อยางเต็มกำลังความสามารถ และปฏิบตั กิ ารทุกสิง่ ทุกอยาง
ที่จะทำใหการดำเนินการสำเร็จลุลวงลงไดดวยดี ทั้งนี้
ผบู ริหารโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนขนาดกลาง อาจ
จะมี ก ารทำงานเป น ที ม เริ่ ม จาก ขั้ น ที่ ห นึ่ ง ผู บ ริ ห าร
โรงเรียนและคณะครูมีการวางแผนการทำงาน โดยการ
นำเปาหมายการทำงานมาวางแผนลวงหนามีการวางแผน
ปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนกอนหลัง และระบุกิจกรรม
เฉพาะในการทำงานแตละขั้นตอน กำหนดผูรับผิดชอบ
ผดู แู ลและปฏิบตั ิ กำหนดปจจัยทีจ่ ำเปน กำหนดระยะเวลา
ปฏิบตั แิ ละระบุเวลาเสร็จของงานหรือกิจกรรม ขัน้ ทีส่ อง
โรงเรียนขนาดกลางมีการจัดการองคการทีด่ ี โดยจัดคนให
เหมาะสมกับงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย จัดสรรงบประมาณที่
มีอยอู ยางจำกัดใหเหมาะสม ใชทรัพยากรทีม่ อี ยอู ยางคมุ
ค า มี วั ส ดุ อุ ป กรณ เ พื่ อ ช ว ยอำนวยความสะดวกในการ
ประสานงาน และลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว
หรือตามแผนทีไ่ ดปรับปรุงไว ขัน้ ทีส่ าม ผบู ริหารโรงเรียน
ขนาดกลางมีภาวะผนู ำ เพราะความเปนผนู ำมีสว นสำคัญ
ที่ชวยใหการทำงานเปนทีมประสบความสำเร็จได ผูนำที่
ดีจะเปนศูนยรวมความสนใจของสมาชิก มีความรคู วามเขา
ใจในงานเปนอยางดี อีกทัง้ ตองมีความรใู นเรือ่ งการบริหาร



    
งาน การจูงใจคน สามารถประสานความรวมมือจากสมาชิก
ในทีม ทำใหทกุ คนในทีมเกิดความรักงาน มีความสามัคคี
รวมมือกันในการทำงานเปนทีมไดดี และขั้นสุดทาย
โรงเรี ย นขนาดกลาง มี ก ารติ ด ตามและสนั บ สนุ น การ
ดำเนินงานในลักษณะการนิเทศติดตามผล ควบคุม เพือ่
ใหไดสารสนเทศสำหรับปรับปรุง แกไข เพื่อชวยใหผู
ปฏิบตั สิ ามารถดำเนินงานไดดยี งิ่ ขึน้ และชวยใหการดำเนิน
งานบรรลุเปาหมาย ซึ่งการดำเนินงานการบริหารทั่วไป
ของผบู ริหารโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนขนาดกลาง
ดังกลาวเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
ของพิชยั บานญาติ (13) ทีก่ ลาวถึงการบริหารการศึกษาไว
วาประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการ คือ การวางแผน
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) ภาวะผนู ำ (Leading)
และการควบคุม (Controlling)
สำหรับประเด็นที่ 2 อาจเปนเพราะวา เนื่องจาก
โรงเรียนขนาดเล็กมีความพรอมในดานบุคลากรงบประมาณ
และการบริ ห ารจั ด การอยู ใ นระดั บ ที่ ต่ำ กว า โรงเรี ย น
ขนาดกลาง จึงทำใหผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็กขาดขวัญและขาดกำลังใจในการดำเนิน
งานเรื่องตางๆ รวมทั้งการบริหารทั่วไปต่ำกวาโรงเรียน
ขนาดกลางดวย ซึง่ ผลของการขาดขวัญและกำลังใจในการ
ดำเนินงานของผบู ริหารโรงเรียนและครูผสู อนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ทำใหผลการดำเนินงานการบริหารทัว่ ไปอยใู น
ระดับต่ำกวาโรงเรียนขนาดกลาง เพราะการดำเนินงานที่
ดีนนั้ ผบู ริหารโรงเรียนและครูผสู อนตองมีขวัญ มีกำลังใจ
มีศรัทธาและมีความพึงพอใจในการทำงาน จึงจะพยายาม
ทำหนาทีข่ องตนใหดที สี่ ดุ เพือ่ ใหไดผลงานทัง้ ปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนมีการรวมมือประสานงานทีด่ ตี อ กัน มี
ทัศนคติ ทาที ความรสู กึ ทีด่ ใี นการทำงาน ในทางตรงกันขาม
หากผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนปราศจากขวัญ ก็จะ
แสดงออกในรูปของความเฉื่อยชา ความเฉยเมย ความ
หวาดระแวง ขาดความเชือ่ มัน่ ขาดงาน และไมอยากรับผิด
ชอบงาน มีผลทำใหการดำเนินงานขาดทั้งปริมาณและ
คุณภาพ สอดคลองกับแนวคิดของปรียาพร วงศอนุตรโรจน
(14) ทีก่ ลาวถึงความสำคัญของขวัญ ในการปฏิบตั งิ านไว
วา ขวัญมีความสำคัญสำหรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
หากองคกรใดมีบุคลากรที่มีขวัญในการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับดี องคกรนั้นจะบรรลุตามเปาหมายขององคกรที่
กำหนดไว เพราะบุคลากรเปนทรัพยากรทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในแต
ละองคกรจากทีก่ ลาวมา จึงนาจะเปนสาเหตุทที่ ำใหผลการ
วิจยั พบวา โรงเรียนขนาดกลางมีการดำเนินงานการบริหาร
ทัว่ ไปมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก

ขอเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. ขอเสนอแนะสำหรับผบู ริหาร ผบู ริหารสถาน
ศึกษาอาจนำผลการวิจัยที่ไดไปเปนสารสนเทศสำหรับ
การตัดสินใจ หรือกำหนดเปนนโยบาย แผนงาน เพือ่ ให
การบริหารทั่วไปในสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่
กำหนดไว หรืออาจจะนำผลการวิจยั ทีไ่ ดไปเปนสารสนเทศ
สำหรับสรางความมั่นใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษา
อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาควรมีมาตรการในการที่จะ
สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจในการดำเนินงานใน
ดานตางๆ ของการบริหารทัว่ ไป
2. ขอเสนอแนะสำหรับครูครูควรศึกษางานบริหาร
ทั่ ว ไปในทุ ก ด า น เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
บทบาทหนาที่การดำเนินงานบริหารทั่วไปเพื่อใหมีความ
พรอมและปฏิบัติหนาที่ตามขีดความสามารถไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจยั ครัง้ ตอไปควร
มีการศึกษาถึงปจจัยหรือตัวแปรทีค่ าดวาจะสงผลถึงความ
สำเร็จในการบริหารทัว่ ไปรวมทัง้ ศึกษาถึงความสัมพันธระ
หวางปจจัยหรือตัวแปรเหลานัน้ หรือควรมีการศึกษาโดย
กำหนดกลมุ ตัวอยางใหครอบคลุมทุกกลมุ ทีม่ สี ว นเกีย่ วของ
กับการบริหารทั่วไปในสถานศึกษาโดยใหผูเกี่ยวของมี
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บทคัดยอ
การศึกษาความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกน จากจำนวนกลมุ ตัวอยาง 237 คน เปนเพศชาย 94 คนและ
เพศหญิง 141 คน มีสดั สวนเพศชายตอเพศหญิงเปน 1:1.5 กลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษา เปนโสด 84 คน สมรส 138 คน เปน
หมาย 4 คน และหยาราง 6 คน สายงานของกลมุ ตัวอยางแบงออกเปนสายผสู อน 74 คน และสายสนับสนุน 159 คน
ดัชนีความสุขในภาพรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยประเมินตามแนวทางการศึกษาของกรมสุขภาพจิต
พบวา บุคลากรมีความสุขมากรอยละ 50 มีความสุขปานกลางรอยละ 39.73 และมีความสุขต่ำกวาปกติรอ ยละ 10.27 โดย
เพศหญิง (58.88%) มีความสุขมากกวาเพศชาย (43.53%) เมือ่ แยกตามกลมุ สาขาวิชาพบวา สาขาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมคี วามสุขมากกวาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและหนวยงานอืน่ ๆ อยาง
มีนยั สำคัญ (P < 0.05) เมือ่ เรียงลำดับความสุขพบวา กลมุ ตัวอยาง มีความสุขดานครอบครัว (85.22%) ความสุขดานสังคม
และสิง่ แวดลอม(81.25%) ความสุขดานศาสนา(76.09%) ความสุขดานสุขภาพ (72.96%) ความสุขดานความเอือ้ อาทร
(72.10%) ความสุขดานการผอนคลาย(68.86%) ความสุขดานการหาความรู (59.31%) และ ความสุขดานเศรฐกิจ(48.04%)
ตามลำดับ ปญหาทีส่ ำคัญทีม่ ผี ลตอความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนนัน้ เปนเรือ่ งสังคม สิง่ แวด
ลอมในทีท่ ำงาน การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ และรายไดของบุคลากร ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการบริหาร
งานเพือ่ ลดภาวะการแขงขัน สงเสริมและสบับสนุนความกาวหนาใหกบั บุคลากรอยางเต็มศักยภาพโดยใหสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะทำใหบคุ ลากรมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สามารถดำเนินชีวติ ไดอยางมีความสุขตลอดชวงชีวติ ของ
การทำงานและมีความพรอมทีจ่ ะขับ เคลือ่ นมหาวิทยาลัยใหพฒ
ั นาไปสวู สิ ยั ทัศนทตี่ อ งการตอไป

Abstract
The study happiness of staffs at Khon Kaen University. The sample size of the people who participated in this
study is 237 people including 94 male and 141 female in which the male-female ratio is 1:1.5. The marital status
classifications of the sampling people are as follows: 84 unmarried, 138 married, 4 widowed and 6 divorced. The
sampling people consist of 74 teaching staff and 159 supporting staff (unspecified status: 4 people). The results of
overall index of happiness of staffs at Khon Kaen University based on the methodology of Mental Health Department



ความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกน

have found that staffs have 50% of most happiness, 39.73% of moderate and 10.27% of below normal. The study has
found that female(58.88%) is happier than male(43.53%). Based on major programs of study, the results of overall
index of happiness have shown that staffs from health science major programs of study and social science major
programs of study are significantly happier than those from science and technology major programs of study (P < 0.05).
When studying happiness rankings, the results have shown that staffs have 85.22% of family happiness, 81.25% of
social environment of happiness, 76.09% of faithfulness in religion of happiness, 72.96% of healthy happiness (physical
and mental), 72.10% of compassion (kindliness) of happiness, 68.86% of relaxation of happiness, 59.31% of gaining
knowledge of happiness, and 48.04% of economy of happiness, respectively. The major problems influencing the staff’s
happiness are social environment at the workplace, career promotion,development and salary. Therefore, the university
should have an administration policy in order to decrease competition among staffs, support the understanding policies
in morality and ethics as well as good governance. In addition, the university should provide full promotion and support
for academic staffs in welfare and benefits in order to increase the staff’s quality of lives, to continue happily working
all their lives at the university, as well as to drive forward the university policy to meet vision of development plan.
คำสำคัญ : ความสุข
Keywords : Happiness

1. ความสำคัญและทีม่ าของปญหาการวิจยั
แผนกลยุทธในดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนระหวางป 2550-2553 นั้น
วัตถุประสงคในขอที่ 6 ตองการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานใหเหมาะสม ให
กำลังคนมีความพรอมและมีความสุขที่จะขับเคลื่อนมหา
วิทยาลัยใหพฒ
ั นาไปสวู สิ ยั ทัศนทตี่ อ งการ เนือ่ งจากความ
สุขเปนสิง่ ทีม่ คี วามสำคัญตอการดำเนินชีวติ ของมนุษยและ
เปน ความตองการของทุกคน เมือ่ คนมีความสุข ความสุข
จะเปนพลังใหคนสามารถที่จะสรางสรรงานที่มีคุณภาพ
และมีคา ออกมาไดอยางไมหยุดยัง้ ในองคกร เราปฏิเสธไม
ไดเลยวาคนเปนทรัพยากรทีม่ คี า สูงสุดขององคกร งานของ
องคกรนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม ยอมขึ้นกับการ
ทำงานของคนในองคกร คนเปนคนทีม่ ชี วี ติ มีสขุ มีทกุ ข
ถาองคกรอยากใหคนเกงในงาน แตลม เหลวในการใหการ
ดำเนินชีวิตที่ดี คนเกงคงไมสามารถจะชวยองคกรใหยิ่ง
ใหญได คนเรามีสองดาน คือ งาน กับ ชีวติ จะตองใหเกิด
สมดุลกัน ควรใหการทำงานเกือ้ กูลการใชชวี ติ และการใช
ชีวติ ทีด่ ยี อ มนำไปสกู ารทำงานทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ ปจจุบนั
หลายองคกรเชือ่ ในคนมากกวาระบบ โดยเฉพาะองคกรที่
ตองใชความคิดสรางสรรคมากๆ ลวนใหงานเปนสวนหนึง่

ของชีวติ องคกรเหลานีจ้ ะทำใหคนมีความสุขกับการทำงาน
มากๆ และพยายามสรางวัฒนธรรมการทำงานอยางมีความ
สุขใหเกิดขึน้ กับองคกร เพือ่ ใหไดงานทีด่ ี เมือ่ ใดทีง่ านกับ
ชี วิ ต สมดุ ล เกื้ อ กู ล กั น คนในองค ก รย อ มมี ค วามสุ ข มี
คุณภาพชีวิตที่ดี เปนแกนในการดำเนินงานขององคกร
คุ ณ ภาพ การที่ ค นจะมี ค วามสุ ข ในชี วิ ต การทำงานนั้ น
ประกอบดวย องคประกอบ 8 ประการ (1) คือ มีสขุ ภาพแข็งแรง
ทัง้ กายและจิตใจ มีน้ำใจเอือ้ อาทรตอกันและกัน มีศรัทธา
ในศาสนาและมีศลี ธรรมในการดำเนินชีวติ มีการศึกษาหา
ความรู พัฒนาตนเองตลอดเวลานำไปสูความมั่นคงใน
หนาทีก่ ารทำงาน มีเงินรจู กั เก็บรจู กั ใชไมเปนหนี้ มีครอบครัว
ทีอ่ บอนุ และมัน่ คง มีความรักสามัคคี เอือ้ เฟอ ตอชุมชนที่
ตนทำงานและที่พักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี
มหาวิทยาลัย เปนหนวยหนึง่ ในสังคม ทีม่ คี วามสำคัญอยางยิง่
ในการพัฒนาประเทศ ดวยการผลิตบัญฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพเขา
สสู งั คม ชีน้ ำสังคมดวยหลักวิชาการ ศึกษาคนควาหาศาสตร
ใหมๆในการพัฒนาประเทศและสังคม ดังนัน้ ถาการทำงาน
ของบุคลากรขาดความสุข ยอมบัน่ ทอนการสรางสรรคงาน
ใหมๆ และสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย อยางแนนอน
นอกจากนี้ ความสุขในทีท่ ำงาน สามารถใชเปนดัชนีชี้ถึง
คุณภาพชีวติ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยดวย



    
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาความสุ ข ของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยการศึกษาความสุข 8 ดาน คือ
ดานสุขภาพ ดานความเอือ้ อาทรตอกัน ดานความศรัทธาใน
ศาสนาและทางสงบ ดานการผอนคลาย ดานการหาความ
รู ดานเศรษฐกิจ ดานครอบครัว ดานสังคมและสิง่ แวดลอม
นอกจากนีก้ ารใชแบบประเมินดัชนีชวี้ ดั ความสุขของกรม
สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข จะทำใหเห็นภาพรวม
ความสุ ข ของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น และ
สามารถสะทอนใหเห็นคุณภาพชีวติ ทีแ่ ทจริงของบุคลากร
ทำใหทราบปญหา อุปสรรคในการทำงาน และไดขอ เสนอแนะ
ที่อาจเปนประโยชนในการบริหารงานในมหาวิทยาลัย
เพื่อใหมหาวิทยาลัยปรับยุทธศาสตรใหเอื้อตอการสราง
ความสุขในการทำงานใหกบั บุคลากร เปนการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใหกับ
บุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีพลังในการที่จะขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยใหพฒ
ั นาไปสวู สิ ยั ทัศนทตี่ อ งการตอไป

2. วัตถุประสงคของงานวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความสุ ข ของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาองค ป ระกอบด า นความสุ ข ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกน

3. ระเบียบวิธวี จิ ยั
งานวิจยั นีเ้ ปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive
study) ไดทำการเก็บขอมูลแบบ prospective data collection
ระยะเวลาของการวิจยั ตัง้ แต 1 มีนาคม 2551 ถึง 31 สิงหาคม
2551 วิธกี ารศึกษานี้ เปนการศึกษา ทัง้ ในเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ ประชากรทีศ่ กึ ษาไดแก ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจาง สายวิชาการและสายสนับสนุนที่
ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยขอนแกนในปงบประมาณ 2551
ดำเนินการสมุ ตัวอยางดวยวิธกี าร Cluster และ stratified
random sampling ตามคณะ/หนวยงาน โดยดำเนินการสมุ
ตามสัดสวนของแตละคณะ/หนวยงาน ตามบัญชีรายชื่อ
ขาราชการ และพัฒนางานมหาลัยขอนแกน จากกองการ
เจาหนาที่ คำนวณกลมุ ตัวอยางจากสูตร ไดเทากับ 216 ราย
แตการศึกษานีเ้ ก็บขอมูลตัวอยาง 237 ราย การวิเคราะหและ

แปลผล เปนจำนวน และรอยละ การเปรียบเทียบระหวาง
กลมุ ใชไคสแควร (Chi – square test : x2)

4. ผลการศึกษา
กลมุ ตัวอยาง 237 ราย พบ เปนโสด 84 ราย
สมรส 138 ราย เปนหมาย 4 ราย หยาราง 6 ราย ระดับการ
ศึกษาของกลมุ ตัวอยาง ต่ำกวาปริญญาตรี 46 ราย ปริญญาตรี
97 ราย ปริญญาโท 61 ราย ปริญญาเอก 29 ราย
กลมุ ตัวอยาง 233 ราย เปนสายผสู อน 74 ราย สาย
สนับสนุน 159 ราย เมือ่ แบงเปนประเภทบุคลากร เปน
ขาราชการ 107 ราย พนักงาน 59 ราย ลูกจาง 67 ราย
ผลการศึ ก ษาดั ช นี ค วามสุ ข ประเมิ น ตามกรม
สุขภาพจิต
ดั ช นี ค วามสุ ข ประเมิ น ตามกรมสุ ข ภาพจิ ต ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแกน บุคลากรมีความ
สุขมากรอยละ 50 มีความสุขปานกลางรอยละ 39.73 มี
ความสุข ต่ำกวาปกติรอ ยละ 10.27 เพศหญิง (58.88%) มี
ความสุขมากกวาเพศชาย (43.53%) กลมุ ตัวอยางทีม่ อี ายุ
ต่ำกวา 30 ป และอายุมากกวา 50 ป มีแนวโนมทีม่ คี วาม
สุขมากกวากลุมอายุที่อยูระหวางมากกวา 30-50 ป สาย
ผูสอนและสายสนับสนุนมีความสุขไมแตกตางกัน กลุม
ตัวอยางทีม่ สี ถานโสดจะมีความสุขนอยกวากลมุ ตัวอยางที่
อยูในสถาน สมรส หมาย หยาราง กลุมตัวอยางที่มี
รายไดตงั้ แต 10,000 บาทตอเดือนมีความสุขมากกวากลมุ
ตัวอยางทีม่ รี ายไดต่ำกวา 10,000 บาทตอเดือน
เมือ่ ประเมินความสุข 8 ดาน (1) ตามกลมุ สาขาวิชา
พบวา กลมุ ตัวอยาง สาขาวิทยาศาสตรสขุ ภาพอยใู นเกณฑดี
รอยละ 70.50 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกลุม
ตัวอยางอยใู นเกณฑดี รอยละ 70.98 สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของกลมุ ตัวอยางอยใู นเกณฑดี รอยละ 62.37 และ
หนวยงานอืน่ ๆของกลมุ ตัวอยางอยใู นเกณฑดี รอยละ 67.80
เมือ่ เรียงลำดับความสุขพบวา กลมุ ตัวอยาง มีความ
สุขดานครอบครัว (85.22%) ความสุขดานสังคมและ
สิง่ แวดลอม(81.25%) ความสุขดานศาสนา(76.09%) ความ
สุขดานสุขภาพ (72.96%) ความสุขดานความเอื้ออาทร
(72.10%) ความสุขดานการผอนคลาย(68.86%) ความสุข
ดานการหาความรู (59.31%) และ ความสุขดานเศรฐกิจ
(48.04%) มากไปนอยตามลำดับ
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ตารางที่ 1 ดัชนีความสุขประเมินตามกรมสุขภาพจิตจำแนกตามชวงอายุ

อายุ
อายุ <=20
อายุ 21-25
อายุ 26-30
อายุ 30-35
อายุ 36-40
อายุ 41-45
อายุ 46-50
อายุ >50
รวม

ดี
2(66.67%)
8(53.33%)
12(52.17%)
16(43.42%)
13(40.63%)
18(60%)
11(39.29%)
32(61.54%)
112(50.00%)

ดัชนีความสุข
ปานกลาง
0(0%)
6(33.33%)
8(34.78%)
19(48.65%)
13(40.63%)
12(40%)
15(50%)
16(30.77%)
89(39.73%)

รวม

ต่ํา
1(33.33%)
2(13.33%)
3(13.04%)
4(8.11%)
6(18.75%)
0(0%)
3(10.71%)
4(7.69%)
23(10.27%)

3(100%)
16(100%)
23(100%)
39(100%)
32(100%)
30(100%)
29(100%)
52(100%)
224(100%)

ตารางที่ 2 ดัชนีความสุขประเมินตามกรมสุขภาพจิตจำแนกตามประเภทบุคคลากร

ประเภทบุคคลากร
สายผูสอน
สายสนับสนุน
รวม

ดี
37(51.39%)
75(49.34%)
112(50.00%)

ดัชนีความสุข
ปานกลาง
27(37.50%)
62(40.79%)
89(39.73%)

ต่ํา
8(11.11%)
15(9.87%)
23(10.27%)

รวม
72(100%)
152(100%)
224(100%)

ตารางที่ 3 ดัชนีความสุข 8 ดานจำแนกตามสาขาวิชาของกลมุ ตัวอยาง (จำแนกตามคะแนนรวม)

เพศ

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
หนวยงานอื่นๆ
รวม

337*
237

ดี
70.50%
62.37%

ความสุข 8 ดาน
รวม
ปานกลาง
ต่ํา
118 24.69% 23 4.81% 478
100.00%
115 30.26% 28 7.37% 380
100.00%

203* 70.98%

66

23.08% 17

5.94% 286

100.00%

440 67.80%
1217 67.88%

158
457

24.35% 51
25.48% 119

7.86% 649
6.64% 1793

100.00%
100.00%

    

5. บทสรุปและวิจารณ
การประเมินความสุขตามดัชนีความสุขของกรม
สุขภาพจิต พบวาบุคลากรในมหาลัยขอนแกนมี ความ
สุ ข มากร อ ยละ 50 ในเพศหญิ ง (58.88 %) มี ค วาม
สุขมากกวาเพศชาย(43.53 %) แสดงใหเห็นวาบุคลากรใน
มหาลัยขอนแกนมีความสุขมากกวาความสุขของคนไทย
ทัว่ ไปในประเทศไทยทีศ่ กึ ษาโดยกรมสุขภาพจิต (2) และ
ที่ ต า งกั น คื อ กรมสุ ข ภาพจิ ต พบว า เพศชาย (47.30 %)
มีความสุขอยูในระดับมาก มากกวาเพศหญิง (24.49 %)
นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางอายุและระดับของความ
สุขนัน้ มีความสัมพันธในลักษณะของ “ตัวยู” (U – Shape)
เชนเดียวกับการศึกษาของ Clark และ Oswald (3) ทีพ่ บวา
ชวงอายุทคี่ นมีระดับความสุขต่ำสุด (ความทุกขมากทีส่ ดุ ) คือ
ชวงวัยกลางคน โดยพบวาบุคลากรในมหาลัยขอนแกน
จะมี ร ะดั บ ของความสุ ข ต่ำ สุ ดในชว งอายุที่อ ยู ระหวา ง
มากกวา 30- 50 ป อยางไรก็ตามแมการศึกษานีพ้ บวาบุคลากร
ในมหาลัยขอนแกนมีความสุขมาก มากกวาการศึกษาอืน่ ที่
ผานมา แตยังมีอีกรอยละ 50 ของบุคลากรในมหาลัย
ขอนแกนทีม่ คี วามสุขปานกลางถึงต่ำ หากมหาวิทยาลัยตอง
การที่จะใหมหาวิทยาลัยพัฒนาไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ
จำเปนจะตองมีแผนกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อีกรอยละ 50 นีใ้ หมคี วามสุขเพิม่ ขึน้ ใหมคี วามสุขอยใู น
ระดับมาก เพือ่ ใหกำลังคนมีความพรอมและมีความสุข
ใหสามารถทีจ่ ะขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยใหพฒ
ั นาไปสวู สิ ยั
ทัศนทตี่ อ งการ สำหรับการศึกษานีพ้ บวาเพศหญิงมีความ
สุขมากกวาเพศชาย เนือ่ งจากกลมุ ประชากรทีศ่ กึ ษาทุกคนมี
การศึกษา มีงานทำ มีเงินเดือนของตนเองทีส่ ามารถใชจา ย
ซื้อหาสิ่งตางๆไดโดยไมตองพึงพาอีกฝาย ในขณะที่การ
ศึกษาเรื่องความสุขของประชากรไทย กลุมประชากรที่
ศึกษามาจากหลากหลาย เชน มีอาชีพคาขาย ทำนา ทำสวน
รับจาง เปนตน หลายๆอาชีพเพศหญิงจะตองเปนผตู าม
และไมมอี สิ ระ ทำใหเพศหญิงมีความสุขนอยกวาเพศชาย
ขอมูลที่นาสนใจ พบวา ความสุขดานความเอื้อ
อาทร สายสนับสนุน (ชาย 70.00% , หญิง 77.78%) มีความ
สุขดานความเอื้ออาทรมากกวาสายผูสอน (ชาย 64.71%,
หญิง 67.50%) เนือ่ งจากในสายผสู อนแตละคนจะมีอตั รา
สูง เปนเหตุใหความสุขดานความเอือ้ อาทรต่ำกวา เพศหญิง


(72.34%) มีความสุขดานการผอนคลาย มากกวาเพศชาย
(63.21%) สายสนับสนุน (ชาย 68.52% , หญิง 72.73%) มี
ความสุ ข ด า นการผ อ นคลายมากกว า สายผู ส อน(ชาย
57.14%, หญิง 70.00%) เนื่องจากในเพศหญิงจะมีความ
ออนโยนและความยืดหยุนมากกวาเภทชาย สายสนับ
สนุนจะมีภาระหนาทีท่ ตี่ อ งรับผิดชอบนอยกวาสายผสู อน
นอกจากนี้ ใ นเพศหญิ ง (52.48%) มี ค วามสุ ข ด า น
เศรษฐศาสตรมากกวาเพศชาย (43.18%) เนื่องจากโดย
ธรรมชาติเภทหญิงจะเปนผทู วี่ างแผนทางการเงินไดดกี วา
เพศชาย สายผสู อน (ชาย 55.88% , หญิง 82.50%) มีความ
สุขดานเศรษฐศาสตรมากกวาสายสนับสนุน (ชาย 32.73%
, หญิง 40.21%) ปจจัยทีส่ ำคัญนัน้ เพราะวาอัตราเงินเดือน
ของสายผูสอนในภาพรวมมากกวาสายสนับสนุนและ
โอกาสในการเพิม่ รายไดของสายผสู อนมีมากกวา อยางไร
ก็ตามในภาพรวมความสุขดานเศรษฐศาสตร (48.04%) ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกนอยูในลำดับที่ต่ำที่สุด
นอกจากนี้เมื่อประเมินความสุข ตามกลุมสาขาวิชาพบวา
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีความสุขมากกวา สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และ หนวยงานอื่นๆ อยางมีนัยสำคัญ (P <
0.05) แตไมมีความแตกตางระหวางสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ และ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความสุขดานครอบครัวของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแกนในภาพรวมสูงมาก (85.22%) แสดงใหเห็นวา
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนในภาพรวมมีทนุ ทางครอบ
ครัวอยสู งู หากครอบครัวมีความสุข ยอมสามารถสรางสรรค
งานคุณภาพ และประกอบกิจการตางๆไดสำเร็จ ความสุข
ในครอบครัว จึงมีความสำคัญตอคนในองคกรทีจ่ ะทำงาน
ขององคกรนัน้ ใหประสบความสำเร็จ (1) และทีส่ ำคัญความ
สุขในครอบครัวทำใหความสำคัญของปญหาในที่ทำงาน
ลดลง เป น เหตุ ใ ห ค วามสุ ข ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนสูงกวาประชาชนทัว่ ไป
ลำดับคำถามทีส่ ำคัญ คือ ความภูมใิ จในตัวเอง และ
การประสบความสำเร็จมีความกาวหนาในชีวติ ในกลมุ สาย
ผูสอนจะอยูในอันดับ 7 และ 9 ในขณะที่กลุมสายสาย
สนับสนุนจะอยใู นอันดับ 31 และ 29 ตามลำดับ
ดานสังคมในที่ทำงานนั้นกลุมตัวอยางใหคะแนน
นอยซึง่ ตรงกับปญหาและขอเสนอแนะดานความเอือ้ อาทร
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ตอกัน (การมีน้ำใจ) ดังนัน้ ดานสังคมควรหาวิธกี ารแกไข 6. เอกสารอางอิง
นอกจากนี้คำถามที่วา ในหนวยงานของทานมีการชวย
เหลือเกื้อกูลกันและกันเปนอยางดี ทานคิดวาสังคมใน (1) ดลฤดี สุวรรคีรี. 2550. ความสุข 8 ประการในที่
ทำงาน. แผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน สำนัก
หน ว ยงานที่ ท า นสั ง กั ด มี บ รรยากาศการทำงานที่ เ อื้ อ
งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ,
ประโยชนสขุ ใหกบั บุคลากรในหนวยงาน เพือ่ นรวมงาน
กรุงเทพฯ, 57 หนา.
ในหนวยงานของทานมีความรักความจริงใจตอกัน และ
ทานคิดวาหนวยงานของทานใชหลักธรรมาภิบาล ในกลมุ (2) สมชาย จักรพันธุ. 2548. การสำรวจความสุขของ
คนไทย. กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต.
สายผสู อนจะอยใู นอันดับ 44 59 53 และ 22 ในขณะที่
กลมุ สายสายสนับสนุนจะอยใู นอันดับ 27 28 15 และ 40 (3) Clark, A.E. and Oswald, A.J., 1994. Unhappiness
and unemployment. Economic journal. 104:
ตามลำดับ
648-659.
การสนับสนุนเพือ่ การพัฒนาศักยภาพอยางเหมาะสม
และ การมีรายไดเพียงพอกับรายจาย ในกลมุ สายผสู อน
จะอยใู นอันดับ 28 และ 23 ในขณะทีก่ ลมุ สายสนับสนุน
จะอยใู นอันดับ 46 และ 56 ตามลำดับ
จะเห็นวาปญหาที่สำคัญที่มีผลตอความสุขในที่
ทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้นเปนเรื่อง
สังคมสิ่งแวดลอมในที่ทำงาน การสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ รายไดของบุคลากร ความเปนธรรม และการใช
หลักธรรมาภิบาลในการปกครอง ดังนั้นมหาลัยควรมี
นโยบายการบริ ห ารงานเพื่ อ ลดภาวะการแข ง ขั น และ
บริหารงานดวยความยุตธิ รรม มีนโยบายทีส่ ง เสริมความ
เขาใจใหเกิดขึน้ ในสังคมของมหาวิทยาลัย ใหการสงเสริม
ดานจริยธรรมและคุณธรรม พรอมทัง้ มีนโยบายสงเสริม
ความก า วหน า ให กั บ บุ ค ลากรอย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ให
สวัสดิการและสิทธิประโยชนตา งๆเพิม่ ขึน้ และเนนการใช
หลักธรรมาภิบาลในการปกครอง อันจะทำใหบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี สามารถดำเนินชีวติ
ไดอยางมีความสุขตลอดชวงชีวติ ของการทำงานและมีความ
พรอมทีจ่ ะขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยใหพฒ
ั นาไปสวู สิ ยั ทัศน
ทีต่ อ งการตอไป
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1

บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาแนวโนมการไดรบั งบประมาณตามแหลงเงิน และหาระยะเวลาดำเนินงานที่
ผานมาจากระบบโปรแกรมงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุนโดยเกณฑพงึ รับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ และบัญชีตน ทุน
รายกิจกรรม โดยศึกษาจากขอมูลการบันทึกแผนงานและงบประมาณ ในปบริหารงบประมาณ 2550 ถึง 2554 จำนวน
29,005 รายการ จำแนกตามแหลงเงิน แผนงาน คณะ/หนวยงาน
ผลการวิจยั พบวา จำนวนรายการการบันทึกขอมูลแผนงานและงบประมาณ สำนักงานอธิการบดีในแตละปบริหาร
งบประมาณมากสุดถึงรอยละ 19.66 และนอยสุดเปนสถาบันวิจยั และพัฒนาเพียงรอยละ 0.50 เมือ่ จำแนกตามกลมุ พบวา
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.01 กลุมวิทยาเขตหนองคายมีการบันทึกนอยที่สุดเพียง
รอยละ 1.98 สำหรับการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลมุ หนวยงานดวยสถิติ One-Way ANOVA แตละกลมุ แตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 แหลงเงินงบประมาณแนวโนมไดรับลดลงอยางตอเนื่อง ขณะที่แหลงเงินรายไดกลับ
เพิม่ ขึน้ ในอัตราเปลีย่ นแปลงประมาณรอยละ 2.5 ตอป สำหรับระยะเวลาดำเนินงานนับจากการบันทึกขอมูลแผนงาน
และงบประมาณจากคณะ/หนวยงาน มายังกองแผนงาน ผานขั้นตอนตรวจสอบความถูกตอง นำเสนอขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณตามแผน และตัง้ งบประมาณในระบบเพือ่ รอการเบิกจายพบวา สวนใหญดำเนินการ
แลวเสร็จในชวง 16 ถึง 30 วัน คิดเปนรอยละ 72.90 รองลงมาเปนชวงภายใน 15 วัน คิดเปนรอยละ 19.28 และทีใ่ ชเวลา
คอนขางนานซึง่ คิดเปนรอยละ 7.82 เปนชวงมากกวา 30 วัน ผลการวิจยั นีม้ ขี อ เสนอแนะวา ขอมูลแนวโนมการเพิม่ ขึน้ ลดลงของงบประมาณตามแหลงเงินสามารถใชวเิ คราะหเพือ่ ประกอบการจัดทำแผนใหสอดคลองในปตอ ไป และชวงเวลา
ดำเนินการในขัน้ ตอนของกองแผนงานจะใชเวลานอยทีส่ ดุ หากไมมคี วามผิดพลาดจากการบันทึกคือ 15 วัน ดังนัน้ เวลา
ปฏิบตั งิ านระหวาง 16 - 30 วัน นาจะเปนชวงเวลาทีเ่ หมาะสม ไมทำใหเกิดเสียหายและนำไปใชเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ านได
คำสำคัญ:โปรแกรมสามมิต,ิ แนวโนม, CMMI for Services
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Abstract
This research aims to study the trends have been budgeted by source . And for the past performance of the
financial system, the budget package should have been funded by the criteria - will pay a 3 - D and cost accounting
activities, including the dimensions, the dimension -dimensional plans and funds, in the fiscal year 2550 to 2554 has a
number of 29,005 entries that study from the recording program and budget. Classified by source of funds and activities
of the faculties. The results showed that the Number of data records, plans and budgets. Executive Office of the
President in the budget each year up to 19.66 percent and the minimum is only 0.50 percent on research and
development by the group found. Science and technology most 34.01 percent Nong Khai campus groups have
recorded minimal 1.98 per cent for the analysis of the differences between the groups were analyzed by One-Way
ANOVA for each group differ significantly at the .05 level. The trend has been the source and budget declined steadily.
While sources of income increased at a rate of about 2.5 percent change per year . For the duration of the recording of
the operational plan and budget of the faculties. The Planning Division through the process of monitoring accuracy.
The Budget plan approval by the Council of University is awaiting the disbursement of funds in the system to find it.
Most of the action was completed about 16 to 30 days, equal to 72.90 percent. Within 15 days, followed by a period
equal to 19.28 percent, and that takes quite a long time, which is equal to 7.82 , more than 30 days. These findings have
suggested that Information is likely to increase - decrease of budgets by source analysis can be used to assemble a
plan to meet the following year. And the implementation stage of the project will take a minimum if no errors from the
record is 15 days, so time workers between 16 - 30 days is a reasonable time period . Not cause damage and to
implement the standard in their operations .

บทนำ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ได นำระบบโปรแกรม
งบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุนโดยเกณฑพงึ รับ-พึงจาย
ลักษณะ 3 มิติ (1) และบัญชีตน ทุนรายกิจกรรม (Khon Kaen
University Fiscal Management Information System:
KKUFMIS) ลักษณะ 3 มิตไิ ดแก มิตหิ นวยงาน มิตแิ ผน
งาน และมิตกิ องทุน ซึง่ เปนระบบทีม่ กี ารจัดการกระบวน
การวางแผน การจัดทำงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ
ทีเ่ ปนกระบวนการเริม่ ตนของระบบการบริหารการเงินการ
คลังของมหาวิทยาลัย จึงมีความสำคัญเปนอยางยิง่ ตอการ
บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีการเชือ่ มโยงเกีย่ วกับการใชจา ย
งบประมาณทัง้ ในดานการเงิน และพัสดุ มาใชตงั้ แตปง บ
ประมาณ 2550 จนถึงปจบุ นั เปนระยะเวลากวา 5 ปแลว ยัง
ไมมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลเพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบตั แิ ละปรับปรุงระบบงาน

การวิจยั เปนสวนหนึง่ ทีจ่ ะนำผลไปปรับปรุงพัฒนา
ด า นการให บ ริ ก ารระบบงาน ตามแนวทางของระบบ
CMMI for Services (2) ทีเ่ ปนระบบมาตรฐานการใหบริการ
IT ซึง่ ปจจุบนั ใหการยอมรับเปนสากลวาเปนระบบการให
บริการทีด่ ที สี่ ดุ จะมีการปรับปรุงตลอดเวลาโดยมีเปาหมาย
และการวัดความกาวหนา จึงตองทำการศึกษาเพื่อติดตาม
ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน ใหมีเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ การศึกษาเพือ่ ใหทราบทิศทางการ
ไดรับงบประมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของแตละแหลง
เงิน จะเปนขอมูลสำหรับการวิเคราะห และจัดทำแผนให
สอดคลองในปตอ ไป สำหรับขอมูลจำนวนวันทีใ่ ชในการ
ปฏิบตั งิ านควรจะมีการหาชวงวันทีเ่ หมาะสม เพือ่ เปนแนว
ทางในการปฏิบตั งิ าน ของเจาหนาทีผ่ เู กีย่ วของ เพือ่ ใหผรู บั
บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว ลูกคาพึงพอใจเปนพืน้ ฐานการให
บริการ (3) นอกจากนี้ขอมูลของผูใชบริการยังสามารถ
นำไปประกอบการจัดกลมุ ผใู ชงาน (Profile)ใหสอดคลอง

    
กับหนาทีป่ ฏิบตั ิ และสามารถนำไปถายทอดฝกอบรมใหแก
ผปู ฏิบตั งิ านลดขอผิดพลาดจากการปฏิบตั งิ านการศึกษาที่
เหมาะสมที่ใชในแตละขั้นตอน เพื่อนำไปประกอบการ
เขียนแผนปฏิบตั งิ านตลอดจนถึงการจัดการฝกอบรมใหทงั้
แกผปู ฏิบตั งิ านและจัดทำเอกสารทางเทคนิคสำหรับผดู แู ล
ระบบไดรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการความรูรวมกัน
สำหรับผปู ฏิบตั ทิ งั้ ดานแผน การเงิน และพัสดุ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวโนมการไดรับงบประมาณตาม
แหลงเงิน
2. เพื่อหาระยะเวลาดำเนินงานการบันทึกแผน
งบประมาณ

วิธกี ารศึกษา


1. ใชสถิตพิ รรณนา คือ ตารางคาความถี่ คาเฉลีย่
และคารอยละ ในการวิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐานทัว่ ไป
2. วิเคราะหความแปรปรวน One-Way ANOVA
เพื่ อ วิ เ คราะห ค วามแตกต า งของระยะเวลาดำเนิ น งาน
บั น ทึ ก แผนงบประมาณของกลุ ม คณะ/หน ว ยงานที่ มี
ลักษณะการปฏิบตั งิ านทีค่ ลายกัน โดยแบงเปน 6 กลมุ ดังนี้
กลมุ 1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย
คณะวิทยาศาสตร เกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี
สถาปตยกรรมศาสตร
กลุ ม 2. วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ประกอบด ว ย
คณะพยาบาลศาสตร แพทยศาสตร เทคนิคการแพทย
สาธารณสุข ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร สัตวแพทย
ศาสตร ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ติ 
กลมุ 3. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบ
ดวยคณะศึกษาศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศิลปกรรม วิทยาการจัดการ
กลมุ 4. ศูนย/สถาบัน/สำนัก ประกอบดวยบัณฑิต
วิทยาลัย สำนักวิทยบริการ สถาบันวิจยั
ศูนยคอมพิวเตอร สำนักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ
ศูนยบริการวิชาการ
กลมุ 5. สำนักงานอธิการบดี และ กลมุ 6. วิทยาเขต
หนองคาย
3. แสดงกราฟเปรียบเทียบ เชน กราฟเสนตรงเพือ่
ดูแนวโนมรอยละงบประมาณทีไ่ ดรบั

การศึกษาเปนการศึกษาขอมูลจากการบันทึกแผน
งาน และงบประมาณทีป่ ฏิบตั งิ านจริงในระบบ KKUFMIS
จำนวน 5 ปงบประมาณ ตัง้ แตปง บประมาณ 2550 ถึงปงบ
ประมาณ 2554และภาพรวมทุ ก มิ ติ ข องข อ มู ล ระบบ
KKUFMIS ทีบ่ รู ณาการรวมกัน
การรวบรวมขอมูลโดยการดึงขอมูลจากระบบฐาน
ขอมูล Oracle เขาฐานขอมูล Microsoft Access และ
Microsoft Excel จัดกลมุ ขอมูลตามประเภทแหลงเงิน และ
หนวยงาน
ผลการวิจยั
การวิเคราะหขอ มูลทางดานสถิติ ใชโปรแกรม
IBM SPSS Statistics 19 วิเคราะหแนวโนมการไดรับ
พบวาจำนวนการบันทึกขอมูลแผนงบประมาณ
งบประมาณตามแหลงเงิน และนำเสนอโดยใชกราฟเสน จำแนกตามแหลงเงิน สวนใหญจะเปนแหลงเงินรายได
ตรงเพือ่ ดูแนวโนม
มหาวิทยาลัย จำนวน 21,329 รายการ คิดเปนรอยละ 73.54
และแหลงเงินงบประมาณ จำนวน 7,676 รายการ คิดเปน
รอยละ 26.46 ดังตารางที่ 1
วิเคราะหขอ มูล และสถิตทิ ใี่ ช
จำนวนครัง้ การบันทึกขอมูลแผนงบประมาณ ของ
เนื่องจากขอมูลที่ใชในการวิจัยนี้เปนขอมูลเชิง หน ว ยงานระดั บ คณะ/หน ว ยงาน ในแต ล ะป บ ริ ห าร
ปริมาณทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านจริงทัง้ หมด จึงเปนขอมูล งบประมาณ มากสุดเปนสำนักงานอธิการบดีรอ ยละ 19.66
ทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือสูง งานวิจยั นีผ้ วู จิ ยั เลือกใชสถิติ ดังตอไป นอยสุดเปนสถาบันวิจยั และพัฒนารอยละ 0.50 ดังตาราง
นี้
ที่ 2
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ตารางที่ 1 แสดงความถีแ่ ละรอยละของจำนวนรายการทีบ่ นั ทึกแผนงบประมาณจำแนกตามแหลงเงิน
แหลงเงิน
เงินงบประมาณ
เงินรายไดมหาวิทยาลัย
รวม

จำนวนรายการ
7,676
21,329
29,005

ร อ ยละ
26.46
73.54
100.00

ตารางที่ 2 แสดงความถีแ่ ละคารอยละของจำนวนขอมูลแผนงบประมาณ จำแนกตามหนวยงานเรียงจากมากไปนอย
หนวยงาน
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะเกษตรศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
ศูนยบริการวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะเทคนิคการแพทย
คณะพยาบาลศาสตร
คณะเทคโนโลยี
วิทยาเขตหนองคาย
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะนิตศิ าสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
ศูนยคอมพิวเตอร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
สำนักวิทยบริการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ิ์
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจยั และพัฒนา
รวม

จำนวนรายการ
5,702
4,173
2,850
2,477
1,933
1,408
1,202
950
885
875
787
707
651
574
516
497
429
373
322
298
270
264
258
248
212
144
29,005

ร อ ยละ
19.66
14.39
9.83
8.54
6.66
4.85
4.14
3.28
3.05
3.02
2.71
2.44
2.24
1.98
1.78
1.71
1.48
1.29
1.11
1.03
0.93
0.91
0.89
0.86
0.73
0.50
100



    
จำแนกตามกลุ ม พบว า กลุ ม วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี บันทึกขอมูลแผนงบประมาณ มากทีส่ ดุ คิดเปน
รอยละ 34.01 กลุมที่มีการบันทึกนอยที่สุดคือ วิทยาเขต
หนองคาย คิดเปนรอยละ 1.98 ดังตารางที่ 3
ผลวิเคราะหความแตกตางระหวางกลมุ หนวยงาน
ดวยสถิติ One-Way ANOVA(1,4) ในการทดสอบความแตก
ตางรอยละการบันทึกแผนงบประมาณจำแนกตามปบริหาร
งบประมาณ ผลการทดสอบมีความแตกตางกันทีร่ ะดับนัย

สำคัญ .05 แสดงวาคามีความแตกตางกันอยางนอย 1 ปงบ
ประมาณและเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งคู (Multiple
Comparisons) ดวยวิธี LSD เฉพาะปบริหารงบประมาณ
2550 เทานัน้ ตางกับป 2551 2552 2553 และ 2554 อยางมี
นั ย สำคั ญ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง เป น ที่ น า สั ง เกตว า ป บ ริ ห าร
งบประมาณ 2550 เปนทีเ่ ริม่ ตนบันทึกขอมูลดานแผนและ
งบประมาณ จึงทำใหปริมาณมีความแตกตางจากปอนื่ ๆ ดัง
ตารางที่ 4

ตารางที่ 3 แสดงความถีแ่ ละคารอยละของจำนวนทีบ่ นั ทึกจำแนกตามกลมุ หนวยงานเรียงจากมากไปนอย
กลมุ หนวยงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
สำนักงานอธิการบดี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศูนย/สถาบัน/สำนัก
วิทยาเขตหนองคาย
รวม

จำนวนรายการ
9,865
5,847
5,702
4,617
2,400
574
29,005

ร อ ยละ
34.01
20.16
19.66
15.92
8.27
1.98
100.00

ตารางที่ 4 แสดงความแตกตางบันทึกแผนงบประมาณกลุมหนวยงานจำแนกตามปบริหารงบประมาณดวยสถิติ
One-Way ANOVA
ระหวางกลมุ
ภายในกลมุ
รวม

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

769.459
1073.911
1843.369

4
25
29

192.365
42.956

4.478

.007

ในแหลงเงินงบประมาณลดลงตอเนื่อง สวนเงิน
รายได เ พิ่ ม ขึ้ น ต อ เนื่ อ งเช น กั น ในอั ต ราเปลี่ ย นแปลง
ประมาณรอยละ 2.5 ตอป (1,4) ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1

การวิเคราะหแนวโนม และระยะเวลาดำเนินงานดานแผนงบประมาณจากขอมูลโปรแกรม 3 มิติ

แสดงแนวโนมรอยละงบประมาณทีไ่ ดรบั ในระบบ KKUFMIS

ระยะเวลาดำเนินงานนับจากการบันทึกขอมูลแผน
งานและงบประมาณจากคณะ/หนวยงาน มายังกองแผน
งาน ผานขัน้ ตอนตรวจสอบความถูกตอง นำเสนอขออนุมตั ิ
จากสภามหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณตามแผน และตัง้
งบประมาณในระบบเพือ่ รอการเบิกจาย กองแผนงานจะใช
เวลานอยที่สุดหากไมมีความผิดพลาดจากการบันทึกคือ

15 วัน
ชวงวันปฏิบตั งิ านทีม่ จี ำนวนมากสุดเปนชวง 16 ถึง
30 วัน คิดเปนรอยละ 72.90 รองลงมาเปนชวง ภายใน 15
วัน คิดเปนรอยละ 19.28 และมีบางสวนทีใ่ ชเวลาคอนขาง
นานซึ่งคิดเปนรอยละ 7.82 เปนชวงมากกวา 30 วัน ดัง
ตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงความถีแ่ ละคารอยละของระยะเวลาดำเนินงานเรียงจากมากไปนอย
ระยะเวลาดำเนินงาน
16 ถึง 30 วัน
ภายใน 15 วัน
มากกวา 30 วัน
รวม

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาสามารถสรุปผลแตละประเด็นปญหา
และการพัฒนาดังนี้
1. จำนวนเงินงบประมาณในจำนวน 5 ปบริหาร
งบประมาณที่ นำมาวิ เ คราะห พ บว า แนวโน ม เงิ น
งบประมาณในแหลงเงินงบประมาณไดรับลดลง ขณะที่
แหล ง เงิ น รายได ก ลั บ เพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราเปลี่ ย นแปลง
ประมาณร อ ยละ 2.5 ต อ ป ( 5) ในเมื่ อ งบประมาณใน
ภาพรวมมีการเพิ่มขึ้น การลดลงในดานเงินงบประมาณ

จำนวน
21,136
5,591
2,278
29,005

ร อ ยละ
72.90
19.30
7.90
100.00

ยอมสงผลตอการเพิ่มขึ้นของเงินรายไดที่จะตองหามา
ชดเชยสวนทีข่ าดไป เพือ่ ใหการใชงบประมาณเปนไปได
อยางตอเนือ่ งทุกๆป ซึง่ ตองอาศัยประสบการณการบริหาร
จัดการของผบู ริหาร แนวโนมทีไ่ ดเปนเพียงสวนประกอบ
ทีน่ ำมาใชในการพิจารณาตัดสินใจเทานัน้
2. ประเด็ น ระยะเวลาที่ ใ ช ป ฏิ บั ติ ง านพบว า
ภาพรวมระยะเวลาดำเนินงานสวนใหญดำเนินการแลว
เสร็จในชวง 16 ถึง 30 วัน คิดเปนรอยละ 72.90 รองลงมา
เปนชวงภายใน 15 วัน คิดเปนรอยละ 19.28 และมีบางสวน
ที่ใชเวลาคอนขางนานซึ่งคิดเปนรอยละ 7.82 เปนชวง



    
มากกวา 30 วัน ซึง่ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาอัตรา
กำลังของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความเหมาะ
สมในการกำหนดชวงเวลาวันปฏิบตั งิ าน ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได
จากหลายสาเหตุ ทั้งขอมูลที่นำมาบันทึกยังไมถูกตอง
สมบูรณเมือ่ บันทึกแลวยังตองมีการแกไข ดังนัน้ การอบรม
ผปู ฏิบตั งิ านใหมคี วามรคู วามเขาใจ เปนการเพิม่ ทักษะให
แกผปู ฏิบตั งิ าน และการจัดทำเอกสารคมู อื การปฏิบตั งิ านที่
งายตอการทำความเขาใจ การพิจารณาเพื่อลดขั้นตอนที่
สามารถลดไดเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
แกคณะ/หนวยงานมากกวาทีท่ ำใหเกิดเฉพาะผลลัพธ และ
นำมาพัฒนาโปรแกรมใหมปี ระสิทธิภาพตอไป (6) และทำให
ผรู บั บริการเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของบริการ (7)
แตเนื่องจากทุกแหลงเงินในดานแผนงบประมาณ
ไมมีความแตกตางกันในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ จึงถือวา
เปนขอดีทสี่ ามารถใชปฏิบตั กิ บั ทุกแหลงเงินได
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การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปรียบเทียบสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั
เปนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จำนวน 130 โรงเรียน ซึง่ ได
มาโดยวิธกี ารสมุ แบบแบงชัน้ ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 63 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 58 โรงเรียน
และโรงเรียนขนาดใหญ จำนวน 9 โรงเรียน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
จำนวน 40 ขอ วิเคราะหขอ มูลโดยใชรอ ยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว ผลการวิจยั พบวา 1) สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 มีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยรวมและทุกดาน ไดแก
การเตรียมบุคลากร การสรางความเขาใจ การเตรียมเอกสาร หลักฐาน แบบรายงานผล และการประสานงานกับองคกร
ประเมินภายนอก อยใู นระดับมาก 2) สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขนาดแตกตางกันมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยรวมและในแตละดาน แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลางมีการดำเนินการมากกวาสถานศึกษาขนาดใหญ

Abstract
The purposes of this research were to study and compare the operation of educational quality assurance for the
third round of school external assessment under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office
1 as classified by school size. The sample were 130 schools under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational
Service Area Office 1, which selected by stratified random sampling, namely 63 small-sized schools, 58 medium-sized
schools, and 9 large-sized schools. The instrument used for collecting data was a rating scale questionnaire. The data

    



were analyzed by using percentage arithmetic mean, standard deviation, and one-way analysis of variance (one-way
ANOVA). The research findings were as follows : 1) The operation of educational quality assurance for the third round
of school external assessment under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 in overall
and each aspects, namely studied were preparation of personnel, creation of understanding, preparation of document
and evidence, and external organization coordination were at high level. 2) The operation of educational quality
assurance for the third round of school external assessment with different school size was significantly different at .05
level in overall and each aspects, whereas the small-sized schools and medium-sized schools had higher level of
operation of educational quality assurance for the third round of school external assessment than the large-sized
schools.
คำสำคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา, การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม, สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
Keywords: Educational Quality Assurance ,The Third Round External Assessment, Basic Education Institution

บทนำ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายทางการศึกษา
ไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยทสี่ มบูรณทงั้ ทางรางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา ความ
รู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรง
ชีวติ สามารถอยรู ว มกับผอู นื่ ไดอยางมีความสุข ทัง้ นี้ การ
จัดการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพ จำเปนตองมีกลไกในการรักษา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพอยางตอเนื่อง (1)
แตโดยภาพรวมแลว คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยยังมี
ปญหาและถูกวิพากษวิจารณวา มาตรฐานคุณภาพของ
ผูเรียนยังไมเปนที่พึงพอใจของสังคม ซึ่งปญหาดังกลาว
มาจากสาเหตุ ห ลายประการด ว ยกั น แต ส าเหตุ สำคั ญ
ประการหนึ่งมาจาก การจัดการศึกษาที่ยังไมไดใหความ
สำคัญเรื่องการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพอยางเพียงพอ อยางไรก็ตาม มาตรการ
ทีเ่ ปนทางออกของปญหาดังกลาวก็คอื การประกันคุณภาพ
การศึกษา เนือ่ งจากการประกันคุณภาพการศึกษาไดกำหนด
ใหมีกลไกในการประเมิน ทั้งประเมินเพื่อตรวจสอบ
ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมทัง้ การประเมิน
เพื่อใหไดการรับรองคุณภาพการศึกษา (2) การประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงเปนสิ่งที่สถานศึกษาจะตองนำไป
ดำเนินการ เพือ่ เปนการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
วาดำเนินการพัฒนาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพทีก่ ำหนด

แลวหรือไม โดยมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนหนวยงานที่
ดำเนินการเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาแตละแหง (3)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระ
นครศรีอยุธยา เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษาหนวย
งานหนึง่ ทีม่ คี วามกระตือรือรนในจัดการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพ
ทัดเทียมกับสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอืน่ ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในเรือ่ งการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด เพือ่ รองรับการประเมินภายนอกรอบสาม จาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) โดยทุกโรงเรียนจะตองเริ่มตนจาก
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในเพือ่ วางแผนพัฒนาปรับ
ปรุงคุณภาพของตนเอง ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการ
กำกับติดตามคุณภาพ และมีระบบการประเมินตนเองกอน
ตอจากนัน้ จึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนัก
งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องคการมหาชน) ซึง่ จะดำเนินการโดยพิจารณา และตรวจ
สอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละโรงเรียน
ทัง้ นี้ การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจะตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เพราะตางมงุ สมู าตรฐานหรือคุณภาพทีค่ าดหวังใหเกิดขึน้
แกผเู รียนเชนกัน แตเทาทีผ่ า นมา สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประสบกับ



การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ป ญ หาว า สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ยังไมมีสารสนเทศเกี่ยวกับ
สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนในสังกัด
แตอยางใด ดวยเหตุนี้ จึงเกิดประเด็นทีน่ า สนใจและควร
ศึกษาวา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จะมีสภาพการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามเปนอยางไร และเมือ่ พิจารณาอีก
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับขนาดของโรงเรียนแลว จะเห็นได
วา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มี 3 ขนาด คือ โรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ
ซึง่ โรงเรียนทีม่ ขี นาดแตกตางกันนัน้ นาจะมีความแตกตาง
ในหลายประการดวยกัน อาทิ การบริหารงานดานวิชาการ
ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล หรือดานการ
บริหารทัว่ ไป เปนตน ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาอีกดวยวา
โรงเรียนทีม่ ขี นาดตางกัน จะมีสภาพการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามแตกตางกันหรือไม อยางไร โดยคาดวา ผลการศึกษา
ทีไ่ ด นาจะใหขอ มูลเพือ่ ประมวลผลเปนสารสนเทศทีเ่ ปน
ประโยชนตอ การนำไปใชในการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
หรือใชเปนแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผบู ริหารโรงเรียน
คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตลอดจน
ผทู มี่ สี ว นเกีย่ วของในการจัดการศึกษาไดดยี งิ่ ขึน้

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดำเนินการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภาย
นอกรอบสามของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา

วิธกี ารดำเนินงาน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน
193 โรงเรียน โดยใชผูบริหารโรงเรียนและครูเปนผูให
ขอมูล แบงเปนผบู ริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนขนาด
เล็ก จำนวน 94 คน และ 486 คน ผบู ริหารโรงเรียนและครู
ในโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 86 คน และ 1,046 คน
และผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ใ นโรงเรี ย นขนาดใหญ
จำนวน 13 คน และ 553 คน รวมเปนผบู ริหารโรงเรียน
จำนวน 193 คน และครู จำนวน 2,805 คน รวมทัง้ สิน้ 2,278
คน กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนโรงเรียนในสังกัดสำนัก
งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต
1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 130 โรงเรียน กำหนดขนาด
ของกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช ต ารางกำหนดขนาดของกลุ ม
ตัวอยางสำหรับการศึกษาคาเฉลีย่ ของประชากรของศิรชิ ยั
กาญจนวาสี และคณะ (4) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% ความ
คลาดเคลือ่ น ±10% และเลือกกลมุ ตัวอยางดวยวิธกี ารสมุ
แบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling) ไดโรงเรียน
ขนาดเล็ก จำนวน 63 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน
58 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ จำนวน 9 โรงเรียน
โดยผู ใ ห ข อ มู ล แบ ง เป น ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ใ น
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 14 คน และ 72 คน ผบู ริหาร
โรงเรียนและครูในโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 13 คน
และ 156 คน และผบู ริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน
ขนาดใหญ จำนวน 2 คน และ 83 คน รวมเปนผบู ริหาร
โรงเรียน จำนวน 29 คน และครูจำนวน 311 คน รวมทัง้
สิน้ 340 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนแบบสอบ
ถามเรือ่ ง การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ซึง่ สรางจากแนวคิดของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (5) วาดวยการเตรียมตัว
ของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของสถาน



    
ศึกษาทีร่ ะบุวา การเตรียมตัวของสถานศึกษาเพือ่ รองรับการ
ประเมินภายนอก ประกอบดวย การเตรียมบุคลากร การ
สรางความเขาใจ การเตรียมเอกสาร หลักฐาน แบบรายงาน
ผล และการประสานงานกับองคกรประเมินภายนอก แบบ
สอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ
ตำแหนง ระดับการศึกษาสูงสุด และขนาดของสถานศึกษา
มีลกั ษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ และตอนที่ 2 แบบ
สอบถามเกีย่ วกับสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษา เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีลกั ษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยใหแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ในดานการเตรียมบุคลากร
การสรางความเขาใจ การเตรียมเอกสาร หลักฐาน แบบ
รายงานผล และการประสานงานกับองคกรประเมินภายนอก
ทั้งนี้ แบบสอบถามที่ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมจากอาจารยผูควบคุมภาคนิพนธ และผานการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ดวยหาคาดัชนีความสอด
คลอง จากผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน รวมทั้งผาน
การทดลองใชกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ไมใชกลุม
ตั ว อย า ง จำนวน 40 ท า น เพื่ อ วิ เ คราะห ค วามเชื่ อ มั่ น
ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับดวยคาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของ
ครอนบาค (a - Cronbach’ s Alpha Coefficient) ซึง่ พบวา
แบบสอบถามมีคา ความเชือ่ มัน่ เทากับ 0.89 การวิเคราะห
ขอมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผตู อบแบบสอบถามใชรอ ยละ
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปลความหมายโดยใชเกณฑของชูศรี วงศรตั นะ (2) ดังนี้
คาเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถึง มีการดำเนินงานอยใู นระดับ
มากทีส่ ดุ คาเฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถึง มีการดำเนินงานอยู
ในระดับมาก คาเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถึง มีการดำเนิน
งานอยใู นระดับปานกลาง คาเฉลีย่ 1.50-2.49 หมายถึง มี
การดำเนินงานอยูในระดับนอย และคาเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง มีการดำเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด สำหรับ
การเปรียบเทียบสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการวิจยั
1. ผตู อบแบบสอบถามทัง้ หมด 340 คน สวนใหญ
เปนเพศหญิง จำนวน 241 คน คิดเปนรอยละ 70.88 เปน
ครู รอยละ 91.47 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 70.00
และปฏิบตั งิ านอยใู นสถานศึกษาขนาดกลาง รอยละ 49.71
ดังแสดงในตารางที่ 1
2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามโดยรวมและทุกดาน อยใู นระดับ
มาก โดยดานที่มีการดำเนินการมากที่สุด คือ ดานการ
เตรียมเอกสารหลักฐาน รองลงมาคือ ดานการสรางความ
เขาใจ และนอยทีส่ ดุ คือ ดานการประสานงานกับองคกร
ภายนอก ดังแสดงในตารางที่ 2
3. สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขนาดแตกตางกันมีการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม โดยรวม ดานการเตรียมบุคลากร
ดานการสรางความเขาใจ ดานการเตรียมเอกสาร หลักฐาน
แบบรายงานผล และดานการประสานงานกับองคกร
ประเมินภายนอก แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษา
ขนาดกลางมีการดำเนินการมากกวาสถานศึกษาขนาดใหญ
ดังแสดงในตารางที่ 3-4

การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
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ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของผตู อบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ

ผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ/คาเฉลี่ย

สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ตําแหนง
ผูบริหารโรงเรียน
ครู
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
รวม

99
241
340

29.12
70.88
100.00

29
311
340

8.53
91.47
100.00

238
101
1
340

70.00
29.71
0.29
100.00

86
169
85
340

25.29
49.71
25.00
100.00

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
1.
2.
3.
4.

การเตรียมบุคลากร
การสรางความเขาใจ
การเตรียมเอกสาร หลักฐาน แบบรายงานผล
การประสานงานกับองคกรประเมินภายนอก
โดยรวม

คาสถิติ
Χ

4.30
4.32
4.38
4.19
4.30

S.D.
0.50
0.53
0.49
0.55
0.48

ระดับ
การดําเนินการ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก



    

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p

2
337

7.47
70.86

3.73
0.21

17.75*

0.000

339

78.33

* p < .05
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ รายคสู ภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา

ขนาดของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
1. ดานการเตรียมบุคลากร
ขนาดเล็ก ( Χ = 4.3721)
ขนาดกลาง ( Χ = 4.4053)
ขนาดใหญ ( Χ = 4.0094)
2. ดานการสรางความเขาใจ
ขนาดเล็ก ( Χ = 4.3457)
ขนาดกลาง ( Χ = 4.4334)
ขนาดใหญ ( Χ = 4.0581)
3. ดานการเตรียมเอกสารหลักฐาน แบบรายงานผล
ขนาดเล็ก ( Χ = 4.4009)
ขนาดกลาง ( Χ = 4.4832)
ขนาดใหญ ( Χ = 4.1406)
4. ดานการประสานงานกับองคกรประเมินภายนอก
ขนาดเล็ก ( Χ = 4.2581)
ขนาดกลาง ( Χ = 4.2778)
ขนาดใหญ ( Χ = 3.9618)
โดยรวม
ขนาดเล็ก ( Χ =4.3514)
ขนาดกลาง ( Χ = 4.4086)
ขนาดใหญ ( Χ = 4.0514)
* p < .05

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ

-

0.3627*
0.3959*
-

-

0.2876*
0.3753*
-

-

0.2603*
0.3426*
-

-

0.2964*
0.3160*
-

-

0.3000*
0.3572*
-
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สรุปและอภิปรายผล
1. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามโดยรวมและทุกดาน อยใู นระดับ
มาก ผลการวิจยั ขอนีส้ อดคลองกับผลการวิจยั ของสิรญ
ิ าดา
วิจาราณ (7) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งความพรอมของสถานศึกษาเพือ่
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบผลการวิจยั
วา ความพรอมของสถานศึกษาเพือ่ รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 อยใู นระดับมาก ทัง้ โดยรวมและ
ในแตละดาน และผลการวิจัยของอุดม พวงเงินมาก (8)
ที่ศึกษาเรื่องการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบานหวยหมอเฒา อำเภอแมสรวย สำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา สภาพการดำเนิน
งานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหวย
หมอเฒา อำเภอแมสรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 2 อยใู นระดับมากทุกดาน ทีผ่ ลการวิจยั เปน
เชนนี้ อาจเนือ่ งมาจาก สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนัก
งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต
1 มีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนอยางดี จึงทำใหสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐานดำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอยใู นระดับมาก กลาว
คือ สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทราบดีวา การประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรม
ตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพือ่ พัฒนาคุณภาพของผู
เรียนอยางตอเนือ่ ง สรางความมัน่ ใจใหผรู บั บริการทางการ
ศึกษาทัง้ ผรู บั บริการโดยตรง ไดแก ผเู รียน ผปู กครอง และ
ผรู บั บริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน
และสังคมโดยรวม ทั้งนี้การประกันคุณภาพการศึกษามี
ความสำคัญในลักษณะทีว่ า ประการทีห่ นึง่ ทำใหผบู ริหาร
ครูผสู อน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และผทู มี่ ี
สวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจัดการ
ศึกษา มงุ บริหารจัดการศึกษาสคู ณ
ุ ภาพและมาตรฐานอยาง
จริงจัง มีผลทำใหการศึกษามีพลังที่จะพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพอยางเปนรูปธรรมและตอเนือ่ ง ประการทีส่ อง เปน
การปองกันการจัดการศึกษาทีไ่ มมคี ณ
ุ ภาพ ซึง่ จะเปนการ
คมุ ครองผบู ริโภค อันกอใหเกิดความเสมอภาคในเรือ่ งของ
โอกาสทีจ่ ะไดรบั การบริการการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางทัว่
ถึง และประการสุดทาย ทำใหประชาชนไดรับขอมูล
คุณภาพการศึกษาทีเ่ ชือ่ ถือได เกิดความเชือ่ มัน่ และสามารถ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน (9) จึงกลาว
ไดวา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการบริหารจัดการ
และการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ของผเู รียนอยางตอเนือ่ ง ซึง่ นอกจากจะเปนการสรางความ
มัน่ ใจใหผรู บั บริการการศึกษาแลว ยังเปนการปองกันการ
จัดการศึกษาทีด่ อ ยคุณภาพและสรางสรรคการศึกษาใหเปน
ุ ภาพสูงยิง่ ขึน้
กลไกทีม่ พี ลังในการพัฒนาประชากรใหมคี ณ
อี ก ด ว ย สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของสำนั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (3) ทีใ่ หแนวคิด
เกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา ไววา การประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปน
ไปตามจุดมงุ หมาย หลักการ และแนวทางจัดการศึกษา ตาม
ทีก่ ำหนดในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ โดยเนนการ
เรียนรเู พือ่ พัฒนาผเู รียนใหมคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค คือ
เปนคนดี มีความสามารถ (คนเกง) และมีความสุข มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และมีการ
บริหารจัดการรวมทัง้ ทำงานทีเ่ นนคุณภาพ เปนการทำงาน
ทีโ่ ปรงใส ตรวจสอบได และเปนระบบ ครบวงจร (PDCA)
โดยสถานศึกษาจะตองมีการประกันคุณภาพภายในใหเปน
ส ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารและการจั ด การเรี ย นการ
สอนอยางตอเนือ่ งตลอดเวลา เพือ่ พัฒนาคุณภาพใหเปนไป
ตามมาตรฐาน ดวยเหตุนี้ เมือ่ สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเกิด
ความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนอยางดีแลว จึงไดดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามอยางเต็มกำลังความสามารถ จึงทำใหผลการวิจยั พบวา
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีการดำเนินการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบสามโดยรวม ทุกดาน และทุกรายการ อยใู น
ระดับมาก

    
นอกจากนี้ อาจมีความเปนไปไดวา เนือ่ งจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจัดเปนขอบังคับ ตามทีส่ ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (3) ระบุ
ไววา การประกันคุณภาพภายในเปนสิง่ ทีส่ ถานศึกษาทุก
แหงตองปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาและเพื่อใหเปนไปตามสาระในพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ทีไ่ ดสนับสนุนใหมกี ารกระจายอำนาจบริหาร
การศึกษาไปยังระดับทองถิ่นและสถานศึกษา จึงมีความ
จำเปนตองมีระบบการประกันคุณภาพเพือ่ ใหเกิดความมัน่
ใจวาผูเรียนไมวาจะอยูในทองถิ่นใดก็ตาม จะไดรับการ
ศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน ทั้งนี้จะมีทั้งการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมินภายนอก
เปาหมายของการประเมินคุณภาพนั้นไมใชเพื่อการลง
โทษ แต เ ป น เครื่ อ งสะท อ นให ส ถานศึ ก ษาได นำไป
พิจารณาจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนกบั ผเู รียนอยางเต็มที่
ฉะนัน้ การประกันคุณภาพจึงเปนการประกันคุณภาพเพือ่
ผเู รียน นัน่ คือ สถานศึกษาทุกแหงตองยึดถือและปฏิบตั ติ าม
รวมทั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ดวยเชนกัน
จึงทำใหสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกแหงในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
ตองดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางหลีกเลีย่ งไม
ได และตองพยายามดำเนินการใหดที สี่ ดุ ตามศักยภาพของ
สถานศึกษาที่มีอยู ซึ่งจากเหตุผลที่กลาวมาจึงนาจะเปน
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำใหผลการวิจัยพบวา สถาน
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภาย
นอกรอบสามโดยรวม ทุกดาน และทุกรายการ อยใู นระดับ
มาก
2. สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขนาดแตกตางกันมีการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม โดยรวม ดานการเตรียมบุคลากร
ดานการสรางความเขาใจ ดานการเตรียมเอกสาร หลักฐาน
แบบรายงานผล และดานการประสานงานกับองคกร
ประเมินภายนอก แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษา


ขนาดกลางมีการดำเนินการมากกวาสถานศึกษาขนาดใหญ
ผลการวิจยั ขอนีส้ อดคลองกับผลการวิจยั ของบำรุง
วงคนมิ่ (10) ทีไ่ ดศกึ ษาเรือ่ งการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของ
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษากลุมภาคใต พบวา สภาพ
การดำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามขนาดโรงเรียนใน
ภาพรวมมีความแตกตางกัน และผลการวิจยั ของบุญชวย
อุปรีทิ (11) ที่ศึกษาเรื่องการดำเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 พบผลการวิจัยวา ขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีอ่ ยใู นโรงเรียนขนาด
แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย เขต 2 แตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ทีผ่ ลการวิจยั เปนเชน
นี้ อาจเนือ่ งมาจาก สถานศึกษาทีม่ ขี นาดแตกตางกัน ยอม
มีความพรอมมากนอยแตกตางกันไป เปนผลมาจากปจจัย
ดานบุคลากร งบประมาณ และวัสดุครุภณ
ั ฑ แตสถาน
ศึ ก ษ า ที่ มี ข น า ด แ ต ก ต า ง กั น ก็ ต อ ง ดำ เ นิ น ก า ร
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเหมือนๆ กัน การที่สถาน
ศึกษาขนาดแตกตางกันมีความพรอมตางกัน ทำใหสถาน
ศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางตองพยายามอยางยิ่งที่
จะดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกใหดที สี่ ดุ ใหเต็มกำลังความสามารถ และ
เต็มศักยภาพ ในขณะทีส่ ถานศึกษาขนาดใหญ ทีม่ คี วาม
พรอมคอนขางมากอยแู ลว อาจจะมีความพยายามในการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกไม เ ท า กั บ สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก และ
ขนาดกลางก็เปนได โดยบุคลากรในสถานศึกษาขนาด
ใหญอาจจะมีพนื้ ฐานความแตกตางสวนบุคคลคอนขางสูง
มีทศั นคติ มีการรับรู มีการเรียนรู มีคา นิยม มีความพึง
พอใจในการทำงานแตกตางกันมาก หรืออาจเปนไปไดวา
เกิดความขัดแยงภายในสถานศึกษา เนือ่ งจากมีบคุ ลากรใน
สถานศึกษาเปนจำนวนมาก ดวยเหตุนี้ จึงทำใหสถานศึกษา
ขนาดใหญดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอยางไมเต็มกำลังความสามารถ
และเต็มศักยภาพ เมื่อเทียบกับสถานศึกษาขนาดเล็กและ



การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจ หรือกำหนดเปนนโยบาย
แผนงาน เพื่อใหการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนัก
งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องคการมหาชน) เปนไปตามเปาหมายทีก่ ำหนดไว หรือ
ผูบริหารสถานศึกษา อาจจะนำผลการวิจัยที่ไดไปเปน
สารสนเทศสำหรับสรางความมั่นใจใหกับบุคลากรใน
สถานศึกษาในการเตรียมพรอมเพื่อรอรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) อีกทัง้ ผู
บริหารสถานศึกษาควรมีมาตรการในการ ทีจ่ ะสงเสริมให
ครูมคี วามรคู วามเขาใจในการดำเนินงานตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษาใหมีความพรอมในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม
2. ครูผสู อนควรศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพือ่ ใหมคี วามรคู วามเขาใจเกีย่ วกับ
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) เพือ่ ใหมคี วามพรอมมากยิง่ ขึน้ ในการรับ
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสามจากสำนั ก งาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) โดยเฉพาะอยางยิง่ ครูผสู อนในสถานศึกษาขนาด
เล็กควรตระหนักและเห็นความสำคัญ รวมทัง้ ความจำเปน
ของการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อใหเกิดความพรอม
มากยิ่งขึ้น
3. สำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ ซึง่ ผลการวิจยั
พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลางมี
การดำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยรวมและในแตละ
ดานมากกวาสถานศึกษาขนาดใหญนนั้ สถานศึกษาขนาด
ใหญควรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการ (Organizational
Culture) โดยปรับเปลีย่ นแบบแผนทีเ่ กีย่ วของกับแนวความ
คิด คานิยม ความเขาใจ ความเชื่อ หรือความรูสึก ของ
บุคลากร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในดาน
ความรวมมือของบุคลากร การปฏิบตั งิ าน ความผูกพันทีม่ ี
ขอเสนอแนะจากผลการวิจยั
ตอกัน นอกจากนี้ ผบู ริหารสถานศึกษาควรจะใชหลักการ
1. สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระ บริหารการศึกษามาใชในการบริหารงาน อาทิ ภาวะผนู ำ
นครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 อาจนำผลการวิ จั ย ที่ ไ ด ไ ปเป น การตัดสินใจ การบริหารเวลา การบริหารความขัดแยง เพือ่

สถานศึกษาขนาดกลาง เห็นไดจากผลการวิจัยที่พบวา
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการดำเนินการ
มากกวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ โดยคาเฉลี่ย
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ เทา
กับ 4.35, 4.41 และ 4.05 ตามลำดับ ซึง่ แตกตางกันอยาง
มีนยั สำคัญทางสถิติ นอกจากปจจัยดานบุคลากรงบประมาณ
และวัสดุครุภณ
ั ฑ ตามทีผ่ วู จิ ยั ไดกลาวไวขา งตนแลว ปจจัย
สำคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ น า จะมี ผ ลต อ การดำเนิ น การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยางยิ่งก็คือ การบริหาร
จัดการ เนือ่ งจาก การบริหารจัดการเปนการกระทำทุกสิง่
ทุกอยางทีจ่ ะทำใหการดำเนินการตางๆ สำเร็จลุลว งลงได
ดวยดี (12) ในกรณีนี้ สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง
อาจจะบริหารจัดการเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาไดดีกวาสถานศึกษาขนาดใหญ ทำใหสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกวาสถานศึกษาขนาดใหญ จึงอาจกลาวได
วา สาเหตุทที่ ำใหผลการวิจยั พบวา สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ขนาดแตกตางกันมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยรวม
ดานการเตรียมบุคลากร ดานการสรางความเขาใจ ดานการ
เตรียมเอกสาร หลักฐาน แบบรายงานผล และดานการ
ประสานงานกับองคกรประเมินภายนอก แตกตางกันอยาง
มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ขนาดเล็กและขนาดกลางมีการดำเนินการมากกวาสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญนั้น ก็เนื่องมาจากปจจัยดาน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภณ
ั ฑ และการจัดการ ดังทีผ่ ู
วิจยั ไดกลาวไวขา งตน เพราะปจจัยทัง้ 4 ประการ ถือเปน
ปจจัยทีส่ ง ผลตอความสำเร็จของการดำเนินการใดๆ นัน่ เอง
ตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองคการที่ระบุวา การ
บริการองคการเปนกระบวนการบริหารทรัพยากรใหเกิด
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย จำนวน 4
ปจจัย ไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Material)
และการจัดการ (Management) เปนสำคัญ (13)



    
ใหบคุ ลากรดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอยางเต็มกำลังความ
สามารถ และเต็มศักยภาพ ทัง้ นี้ หากสถานศึกษาขนาด
ใหญปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองคการ รวมกับความพรอมใน
ดานบุคลากร งบประมาณ และวัสดุครุภัณฑที่มีอยูอยาง
เพี ย งพอแล ว ย อ มจะทำให ผ ลการดำเนิ น การประกั น
คุณภาพการศึกษาเพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามไมแตกตางกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถาน
ศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลาง หรืออาจจะทำ
ใหสถานศึกษาขนาดใหญมกี ารดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา เพื่ อ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบ
สามมากกว า สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก และสถานศึ ก ษา
ขนาดกลางก็เปนได
4. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยหรือตัวแปร ทีค่ าดวา
จะสงผลถึงความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนัก
งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องคการมหาชน) รวมทัง้ ศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ปจจัยหรือตัวแปรเหลานั้น หรือควรมีการศึกษากับกลุม
ตัวอยางทีค่ รอบคลุมทุกกลมุ ทีม่ สี ว นเกีย่ วของกับการประ
กันคุณภาพการศึกษา โดยใหผเู กีย่ วของมีสว นรวมในการ
ศึกษา เพือ่ ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งเปนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใหสงู ขึน้
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร เพือ่ การศึกษา ของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปรียบเทียบระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร เพือ่ การศึกษา ไปใช จำแนกตาม ผบู ริหารและครู และขนาดโรงเรียน
กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ในครัง้ นี้ เปนผบู ริหาร จำนวน 76 คน และครู จำนวน 273 คน รวม 352 คน เครือ่ งมือ
ทีใ่ ชในการเก็บขอมูล เปนแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ วิเคราะหขอ มูลโดยหาคารอยละ คาเฉลีย่ คาความเบีย่ งเบนมาตร
ฐาน (S.D.), t-test , F-test
1. การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ การศึกษา ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบวา การเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของผสู อนสาขาวิชาทัว่ ไป โดยสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความรคู วามสามารถดานการพัฒนาหรือประยุกตใช ICT เพือ่ การเรียนการสอน การสงเสริมสนับสนุนการปรับ
สภาพแวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั หิ นาทีด่ า น ICT เพือ่ เอือ้ ตอการพัฒนาศักยภาพดาน ICT ของผสู อน การเพิม่ ปริมาณ
และคุณภาพของผสู อนสาขาวิชา ICT โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรคู วามสามารถดานการพัฒนา ICT เพือ่ การ
เรียนการสอน การเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา ใหมคี วามรแู ละทักษะทีส่ งู ขึน้ (High Skill) รวมทัง้
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส (Open Source) เพือ่ เอือ้ ตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT ดานบริหารจัดการ
ดานการศึกษา มีการบริหารงานอยใู นระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระหวางผบู ริหาร และครู พบวา ผบู ริหารมีระดับการบริหารงาน
มากกวา ครู แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามขนาดของโรงเรียน พบวา จากคะแนนคาเฉลีย่ โรงเรียนขนาด
ใหญพเิ ศษมีระดับการบริหารงานสูงสุดและผลการ ทดสอบคาเฉลีย่ พบวาโรงเรียนแตละขนาดมีการบริหารงานแตกตาง
กันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9



Abstract
The purposes of this research were to study the level of the administration of educational information and
communication technology in schools under the secondary educational service area office 9 and to compare the level
of administration of educational Information and communication technology, classified by administrators, teachers and
school sizes. ( by personnel status and school size)
The samples of this research were 76 administrators and 273 teachers, 352 persons in total. The instrument
used to collect the data was a questionnaire. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard
deviation, t-test and F-test.
Result of the research were as following :
1. The administration of educational information and communication technology of schools under the Secondary Educational Service Area Office 9 showed that increasing general subject field instructors’ quantity and quality by
enhancing ICT knowledge and ability to develop or apply ICT in instructions, promoting the ICT working environment
to benefit the development of the instructors’ ICT potential, increasing ICT instructors’ quantity and quality by enhancing ICT knowledge and ability to develop ICT in instruction, increasing educational staff’s quantity and quality to have
higher knowledge and skill, including management ability with open source software to benefit the development and
application ICT in education were at high level.
2. The result of the comparison of the educational information and communication technology administration
level of the schools under the secondary educational service area office 9 between administrators and teachers was
statistically significant different at .05 level.
3. The result of the comparison of the educational information and communication technology administration
level of the schools under the secondary educational service area office 9, classified by the school sizes, indicated that
the administration of large-sized schools were at the highest level and the administration of other sized schools were
statistically significant different at .05 level.
คำสำคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ การ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ การ เพือ่
การศึกษา, การบริหารงาน
Keywords: Information technology, Information and communication technology, information and communication
technology for education, Administration.

บทนำ
จากสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
ปจจุบนั โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู
พบวาปญหาทีส่ ำคัญ คือ การขาดแคลนดานอุปกรณ ดาน
โปรแกรมการใชงาน ดานบุคลากร และดานการบริหาร
จัดการอยางประสิทธิภาพ สำหรับการขาดแคลนดาน

อุปกรณสบื เนือ่ งจากมีขอ จำกัดดานงบประมาณ คือความไม
เพียงพอดานงบประมาณ จึงทำใหการจัดหาอุปกรณตา ง ได
นอยไมพอกับความตองการและการใชงานในสถานศึกษา
ดานโปรแกรมการใชงานพบวาปญหาอยู 2 สวน คือ ความ
ขาดแคลนดานตัวโปรแกรมและความรูความเขาใจของ
บุคลากรในการใชงานดานโปรแกรม ซึง่ สถานศึกษาสวน
ใหญก็มีความพยายามที่จะจัดหาและพัฒนาบุคลากรใหมี



    
ความรคู วามเขาใจ สามารถนำเทคโนโลยีตา ง ๆ เหลานีไ้ ป
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเพราะเหตุวาเทคโนโลยีสาร
สนเทศเปนปจจัยหลักหนึ่งที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ถามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดดี จะทำใหการบริหารจัดการศึกษามีความคลองตัว เปน
ระบบ สงผลใหบริหารการศึกษาดานตาง ๆ ภายในสถาน
ศึกษาเกิดประสิทธิภาพตามไปดวย
การทีจ่ ะพัฒนาการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพไดทกุ
คนจึ ง ควรให ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การศึกษาของโรงเรียน ดังเชนการกำหนด
ยุทธศาสตรการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร ที่
กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดใหเปนสวนหนึง่ ของแผน
พัฒนาดานการศึกษา ดวย เหตุนที้ ำใหผวู จิ ยั สนใจทีจ่ ะทำ
การศึกษาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่
สารเพือ่ การศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา ซึง่ ผลการศึกษา
จะเปนขอมูลประกอบการพิจารณา ในการวางแผนการ
ตัดสินใจ ปรับปรุง พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ให ส ามารถบริ ห ารงานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ จะนำไปสกู ารนำยุทธศาสตรดา นเทคโนโลยี
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดไวมาปฏิบตั ไิ ดถกู ตองและ
มีเจตคติทดี่ อี นั จะสงผลใหการบริหาร โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามยุทธศาสตร
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นี้จึงเปน
เสมื อ นข อ มู ล พื้ น ฐานและแนวทางในการที่ จ ะนำไป
ปรับปรุงการจัดระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 9

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 9
จำแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน

วิธกี ารดำเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก
ผบู ริหารและครู ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวนทัง้ สิน้ 2,962 คน แบงเปน
ผบู ริหาร จำนวน 667 คน และครูจำนวน 2,295 คน โดย
จำแนกตามขนาดของโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็กกลาง เปนผบู ริหารจำนวน 407 คน ครูจำนวน 673 คน
โรงเรียนขนาดใหญ แบงเปนผบู ริหาร จำนวน 147 คน
และ ครูจำนวน 688 คน และโรงเรียนขนาดใหญพเิ ศษ
แบงเปนผบู ริหาร จำนวน 113 คน และครูจำนวน 934
คน กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ ไดแก ผบู ริหารและ
ครู ในโรงเรียนสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ปการศึกษา 2555 รวมทัง้ สิน้ 352 คน
แบงเปนผบู ริหาร จำนวน 79 คน และครูจำนวน 273 คน
โดยใชสูตรของยามาเน (1967 : 87) แบงตามขนาดของ
โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง แบงเปนผบู ริหาร
จำนวน 48 คน และครูจำนวน 80 คน โรงเรียนขนาด
ใหญ แบงเปนผบู ริหาร จำนวน 18 คน และครูจำนวน 82
คน และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ แบงเปนผูบริหาร
จำนวน 13 คน และครูจำนวน 111 คน

เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล

นำขอมูลทีไ่ ดมาสรางแบบสอบถาม การบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ การศึกษา ของ
ผบู ริหาร และครู ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทีม่ ตี อ การนำแผนยุทธศาสตร
วัตถุประสงค
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ ง 4 ดาน ของ
2.1 เพื่อศึกษาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ กระทรวงศึกษาธิการ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การสือ่ สาร เพือ่ การศึกษา ของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน การบริหารโรงเรียน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9


1. ลักษณะของเครือ่ งมือ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามการบริ ห ารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา ของผบู ริหารและ
ครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 9 ทีผ่ วู จิ ยั ไดสรางขึน้ ตามขัน้ ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพของ
ผตู อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเปนแบบ ตรวจสอบรายการ
(check list) โดยถามเกี่ยวกับตำแหนงหนาที่ และขนาด
โรงเรียน
ตอนที่ 2 เปนการสอบถามเกีย่ วกับการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 โดยศึกษา และรวบรวมจากมาตรการ ในแผน
ยุทธศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชา
ทั่ ว ไป โดยส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาความรู ค วาม
สามารถดานการพัฒนาหรือประยุกตใช ICT เพือ่ การเรียน
การสอน มีขอ คำถามจำนวน 13 ขอ
2. สงเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอมที่
เกีย่ วของกับการปฏิบตั หิ นาทีด่ า น ICTเพือ่ เอือ้ ตอการพัฒนา
ศักยภาพดาน ICT ของผสู อนมีขอ คำถามจำนวน 9 ขอ
3. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชา
ICT โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรคู วามสามารถ
ดานการพัฒนา ICT เพื่อการเรียนการสอน มีขอคำถาม
จำนวน 13 ขอ
4. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมคี วามรแู ละทักษะทีส่ งู ขึน้ (High Skill) รวมทัง้ ใน
สวนทีเ่ กีย่ วกับซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส (Open Source)
เพื่อเอื้อตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT ดานบริหาร
จัดการดานการศึกษา มีขอ คำถาม จำนวน 13 ขอ แบบสอบ
ถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ชนิด
5 ระดับของ ลิ เคิรท (Likert) (1) กำหนดน้ำหนัก ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง เห็นวามีระดับการบริหาร
งานอยใู นระดับมากทีส่ ดุ
คะแนน 4 หมายถึง เห็นวามีระดับการบริหาร
งานอยใู นระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง เห็นวามีระดับการบริหาร

การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

งานอยใู นระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เห็นวามีระดับการบริหาร
งานอยูในระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึง เห็นวามีระดับการบริหาร
งานอยใู นระดับนอยทีส่ ดุ
สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล
1. ใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1.1 คาความถี่ (Frequency)
1.2 คารอยละ (Percentage)
1.3 คาเฉลีย่ (Mean)
1.4 คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิตทิ ใี่ ชในการทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางผู
บริหารโรงเรียนกับเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบ ใช t-test
2.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง
ขนาดโรงเรียนใชการวิเคราะห (F-test)
2.3 ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ รายคู
ของกลมุ ตัวอยางตามตัวแปรตน จำแนก เปน 2 ชุด ดังนี้
ผู บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่ ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ งาน
สารสนเทศ ชุดที่ 2 ขนาดโรงเรียน ดวยวิธกี าร ของเชฟเฟ
(Scheffe’) ถาพบวาผลการการเปรียบเทียบมีความแตกตาง
ของการปฏิบัติงานของโรงเรียนกันอยางมี นัยสำคัญทาง
สถิติจะทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของ
เชฟเฟ (Scheffe’)

ผลการวิจยั
จากการวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากการตอบแบบสอบ
ถามของกลมุ ตัวอยางนำมาสรุป ผลการวิจยั ไดดงั นี้
1. การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ในภาพรวมมีการบริหาร
งานอยใู นระดับมาก ( X = 4.21, S.D = 0.57) เมือ่ พิจารณา
รายดาน พบวา เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขา
วิชาทั่วไป โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูความ
สามารถดานการพัฒนาหรือประยุกตใช ICT เพือ่ การเรียน
การสอน มีคา เฉลีย่ สูงสุด ( X =4.41, S.D = 0.64) รองลงมา
คือการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชา ICT



    
โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรคู วามสามารถดาน
การพัฒนา ICT เพือ่ การเรียนการสอน ( X = 4.32, S.D =
0.57) การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมคี วามรแู ละทักษะทีส่ งู ขึน้ (High Skill) รวมทัง้
ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ซอฟต แ วร แ บบเป ด เผยรหั ส (Open
Source) เพื่อเอื้อตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT ดาน

บริหารจัดการดานการศึกษา ( X = 4.20, S.D = 0.67) สง
เสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับการ
ปฏิบตั หิ นาทีด่ า น ICT เพือ่ เอือ้ ตอการพัฒนาศักยภาพดาน
ICT ของผสู อน ( X = 4.18, S.D = 0.78)

ตารางที่ 1 การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ การเพือ่ การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา
1. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชาทั่วไป โดย
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถดาน
การพัฒนาหรือประยุกตใช ICT เพื่อการเรียนการสอน
2. สงเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่ดาน ICT เพื่อเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพ
ดาน ICT ของผูสอน
3. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชา ICT โดย
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถดาน
การพัฒนา ICT เพื่อการเรียนการสอน
4. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
ความรูและทักษะที่สูงขึ้น (High Skill) รวมทั้งในสวนที่
เกี่ยวกับซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส (Open Source)เพื่อ
เอื้อตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT ดานบริหารจัดการ
ดานการศึกษา
รวม
2. เปรี ย บเที ย บการบริ ห ารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 9
จำแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน
2.1 การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ การเพือ่ การศึกษา ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระหวางผบู ริหารกับครู
พบวามีคา เฉลีย่ แตกตางกัน ซึง่ ผบู ริหาร ( X = 4.37, S.D =
0.22) ครู ( = 4.10, S.D = 0.63)

คาสถิติ
S.D.
X

ระดับการบริหารงาน

4.41

0.64

มาก

4.18

0.78

4.32

0.57

มาก

4.20

0.67

มาก

4.21

0.57

มาก

มาก

2.2 ผลเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบวา
ความแตกตางคาเฉลีย่ ระหวางผบู ริหารกับครู มีระดับการ
บริหารงานแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
2.3 การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ การเพือ่ การศึกษา ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยผบู ริหารและครู มีการ
บริหารงานในโรงเรียนทัง้ 3 ขนาด มีคะแนนเฉลีย่ ใกลเคียง

การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9



กันตามของขนาดของโรงเรียน ซึง่ โรงเรียนขนาดเล็กและ
2.4 ผลเปรียบเทียบการบริหารงานเทคโนโลยี
ขนาดกลาง ( X = 3.80, S.D = 0.62) โรงเรียนขนาดใหญ สารสนเทศและการสือ่ การเพือ่ การศึกษาในโรงเรียน สังกัด
( X = 4.09, S.D = 0.51) โดยโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมี สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ของ
โรงเรียนทีม่ ขี นาดแตกตางกัน แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ
คะแนนเฉลีย่ สูงสุด ( X = 4.33, S.D = 0.73)
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำแนกตามสถานภาพ

การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
1. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชาทั่วไป
โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู
ความสามารถดานการพัฒนาหรือประยุกตใช ICT
เพื่อการเรียนการสอน
2. สงเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ดาน ICT เพื่อเอื้อตอ
การพัฒนาศักยภาพดาน ICT ของผูสอน
3. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชา ICT
โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู
ความสามารถดานการพัฒนา ICT เพื่อการเรียน
การสอน
4. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหมีความรูและทักษะที่สูงขึ้น (High
Skill) รวมทั้งในสวนที่เกี่ยวกับซอฟตแวรแบบ
เปดเผยรหัส (Open Source) เพื่อเอื้อตอการ
พัฒนาและประ ยุกตใช ICT ดานบริหารจัดการ
ดานการศึกษา
รวม

ผูบริหาร

ครูผูสอน

t.

Sig

0.71

1.10

0.27

4.11

0.85

3.04

0.03

0.29

4.25

0.61

4.47 0.00

4.28

0.28

4.18

0.75

1.10

0.25

4.37

0.22

4.10

0.63

2.70

0.01

X

S.D.

X

S.D.

4.21

0.33

4.12

4.41

0.30

4.57



    

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ การเพือ่ การศึกษา ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รวมทุก ดาน ตามขนาดของโรงเรียนเปนรายคู

ขนาด

X

เล็ก-กลาง
ใหญ
ใหญพิเศษ

3.80
4.09
4.33

สรุปและอภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นีม้ หี ลายประเด็นทีค่ วรนำมาพิจารณา
เกีย่ วกับการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่
สารเพือ่ การศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึง่ สามารถนำไปใชเปนแนว
ทางในการพัฒนาระบบการศึกษาใน สถานศึกษาใหสอด
คลองกับสภาพความเปนจริง โดยไดอภิปรายผลจากขอมูล
ทีค่ น พบในการวิจยั ดังนี้
1. การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ตามมาตรการในยุทธ
ศาสตรการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ 4 ดาน
1.1 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขา
วิชาทั่วไป โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูความ
สามารถดานการพัฒนาหรือประยุกตใช ICT เพือ่ การเรียน
การสอน
1.2 สงเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ดาน ICT เพื่อเอื้อตอการ
พัฒนาศักยภาพดาน ICT ของผสู อน
1.3 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขา
วิชา ICT โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูความ
สามารถดานการพัฒนา ICT เพือ่ การเรียนการสอน
1.4 เพิม่ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา ใหมคี วามรแู ละทักษะทีส่ งู ขึน้ (High Skill) รวม
ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส (Open
Source) เพื่อเอื้อตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT ดาน
บริหารจัดการดานการศึกษา

เล็ก-กลาง

ขนาด
ใหญ

ใหญพิเศษ

-

0.29
-

0.53
0.30
-

จากการศึกษาระดับการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบวา
การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีการบริหารงานอยูในระดับมาก ซึ่ง
ผลงานวิจยั สอดคลองกับ งานวิจยั สถาพร อภิวงั โสกุล (2)
พบวา สภาพการใชระบบสารสนเทศในการบริหารงาน
โรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 5 โดยรวมอยใู นระดับมาก
นอกจากนี้ สมพร นาดี (3) ที่ไดทำการวิจัย เรื่อง
ความคิดเห็น ของผูปกครอง นักเรียน ครูผูสอนและผู
บริหารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรพื้น
ฐาน พบวา ผบู ริหารเห็นดวยกับการจัดการ เรียนการสอน
คอมพิวเตอรอยใู นระดับปานกลาง สวน วีระชาติ จริตงาม
(2545) ไดทำ การวิจยั เรือ่ ง สภาพ ปญหาและความตองการ
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษา
พบวา ผบู ริหาร มีความเห็นวา ดานฮารดแวร มีสภาพการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ
ปริมาณอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกีย่ วกับการติด
ตัง้ เครือ่ ง คอมพิวเตอรในหองปฏิบตั กิ าร ในวิทยาลัยอยใู น
ระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจยั ของสมพร กองสุข (4) ได
ทำการศึกษาเรือ่ ง การศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการ
ดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ผบู ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม
2. เปรี ย บเที ย บการบริ ห ารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 9


จำแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน
2.1 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ระหวางผบู ริหารและครู
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบวา
ผบู ริหารและครู ผบู ริหารมีระดับการบริหารงาน มากกวา ครู
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่
ผูบริหารมีคาเฉลี่ยของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารเพือ่ การศึกษาของโรงเรียน สูงกวาครู เพียง
เล็ ก น อ ย เท า นั้ น ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะผู บ ริ ห ารยุ ด ใหม
จะตองบริหารงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เขามาชวยในการตัดสินใจ เพราะผูบริหารมี
หนาทีใ่ นการวางแผน การในการบริหารจัดการ สนับสนุน
สงเสริม รวมถึงการจัดหา ดวยวิธกี ารตาง ๆ ในเรือ่ งของการ
จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน จากหนวยตนสังกัด
ไดสนับสนุนดานเทคโนโลยี เพราะโรงเรียนทุกแหงมี
ความจำเปนตองใชเทคโนโลยีในเรือ่ งของการใช บริหาร
งานหรือใชในการเรียนการสอน ซึ่งจำเปนตองใหเพียง
พอกับบุคลากรภายในโรงเรียนสอดคลอง กับแผนแม
บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2554-2556 กระทรวงศึกษาธิการ (5)
นอกจากนีแ้ ลว การที่ผูบริหารกับครูมีการบริหาร
งานใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาเขต 9 มีระดับการบริหารงานแตกตางกันอยางมีนยั
สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จะเห็นไดวา บุคคล ดังกลาวมี
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานในเรื่ อ งการใช
เทคโนโลยีทไี่ มเหมือนกัน เพราะผบู ริหารเล็งเห็นถึงความ
สำคัญและคอยกำกับติดตาม ดูแล เกีย่ วกับการใชเทคโนโลยี
มาก ขึน้ แตครูอาจจะยังไมไดใชเทคโนโลยีมากนัก จึงแตก
ตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ สอดคลอง
กับงานวิจยั ของ ศิลปชัย อาจมังกร (6) ทีไ่ ดศกึ ษาสภาพและ
ป ญ หาการปฏิ บั ติ ง านตามยุ ท ธศาสตร เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาราชบุรี เขต 2 ระหวางผู
บริหาร โรงเรียนและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พบวา การ
ปฏิบัติงานของผูบริหารมีสภาพและปญหาการปฏิบตั งิ าน
นอยกวาเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบ แตกตางกัน

การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

2.2 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่มีขนาดของโรงเรียน
ตางกัน มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน
อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะ
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่มีขนาดแตกตางกันมีการ
บริหารงานอยใู นระดับมากที่ ใกลเคียงกัน เนือ่ งจากบริบท
ของสถานศึกษาทีม่ ขี นาดตางกันจะหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ดานเทคโนโลยีแตกตางกัน
การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เพื่อการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ทีม่ ขี นาดของโรงเรียน ตางกัน มี
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันอยางไมมนี ยั
สำคัญทางสถิติที่ระดั้บ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่
กำหนดไว เพราะในการนำมาตรการในยุทธศาสตรของ
เทคโนโลยีมา ใชในโรงเรียน ของสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งในแตละโรงเรียนและขนาด
โรงเรียนตางกันยอมมีการบริหารงานแตกตางกันตามปจจัย
พืน้ ฐาน เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุ/อุปกรณ ซึง่ สอด
คลองกับงานวิจยั ของ พีระพงษ พันธพุ นิ จิ (7) ทีไ่ ดศกึ ษา
สภาพปจจุบนั และความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารเพือ่ การศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัด
บุรีรัมย พบวาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอความตอง
การในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรรี มั ย จำแนกตาม
การปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน 3 ขนาด คือ
ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ดานบุคลากรมีความ
แตกตางกัน ดานงบประมาณและดานวัสดุครุภณ
ั ฑ มีความ
คิดเห็นแตกตางกัน สวนในดานผูบริหารและในดานการ
จัดการก็แตกตางกันเชนเดียวกัน
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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปญหาและอุปสรรค
ทีท่ ำใหนสิ ติ ระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาชากวาเวลาทีก่ ำหนดหรือไมสำเร็จการศึกษา ความตองการในการพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทัง้ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะผวู จิ ยั เก็บรวมรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามไปยังบัณฑิตระดับบัณฑิต
ศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554 จำนวน 385 คน ไดรบั แบบสอบถามกลับมา จำนวน 217 ชุด คิดเปนรอยละ
56.36 ขอมูลจากแบบสอบถามนำมาวิเคราะหโดยใชสถิตคิ า รอยละ คาเฉลีย่ และคาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยมีการ
จัดลำดับความถีข่ องความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปด ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1. บัณฑิตมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภาพ รวมและ
รายดานทุกดานอยใู นระดับมาก เมือ่ จัดลำดับความคิดเห็นของบัณฑิตโดยเรียงจากมากไปหานอย พบวา ดานคุณภาพ
อาจารยมคี า เฉลีย่ ความคิดเห็นมากทีส่ ดุ รองลงมาคือดานมาตรฐานการตรวจสอบงานวิจยั ดานการวัดประเมินผล ดานหลัก
สูตร ดานการพัฒนาศักยภาพนิสติ ในการทำวิจยั ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริการตาง ๆ ดานสือ่ การเรียนการ
สอน และดานอาคารสถานทีซ่ งึ่ มีคา เฉลีย่ ความคิดเห็นนอยทีส่ ดุ ตามลำดับ
2. บัณฑิตมีความคิดเห็นเกีย่ วกับปญหาและอุปสรรคทีท่ ำใหนสิ ติ ระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาชากวาเวลาที่
กำหนดหรือไมสำเร็จการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยบัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นนิสิต
บริหารเวลาไมไดมากทีส่ ดุ สวนประเด็นทีม่ คี วามคิดเห็นอยใู นระดับนอยและมีคา เฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คืออาจารยทปี่ รึกษาไม
มีความรู ประสบการณ และความเชีย่ วชาญในการทำวิจยั และใหคำปรึกษาดานการวิจยั แกนสิ ติ ไมชดั เจน
3. บัณฑิตมีความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยภาพรวมและรายขอทุกขออยใู นระดับมาก โดยบัณฑิตมีคา เฉลีย่ ความคิดเห็นในประเด็นความตองการในการ
พัฒนาความรู ความสามารถ และความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาทีศ่ กึ ษามากทีส่ ดุ สวนประเด็นทีม่ คี า เฉลีย่ ความคิดเห็นนอย
ทีส่ ดุ คือทักษะและความสามารถในการใชภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารและเชิงวิชาการ
4. บัณฑิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหา
วิทยาลัยทักษิณ จากแบบสอบถามปลายเปด โดยการจัดลำดับความถีส่ งู สุดในแตละดาน สรุปดังนี้ ควรปรับหลักสูตรและ



    

เนือ้ หาใหมคี วามทันสมัย หลากหลายและนาสนใจ สอดคลองกับความตองการของกลมุ ผเู รียนและตลาดแรงงาน รวม
ทัง้ การเปลีย่ นแปลงในโลกปจจุบนั มีการลงพืน้ ทีอ่ อกภาคสนามและศึกษาดูงานเพือ่ ศึกษาเรียนรปู ระสบการณจริงใหมาก
ขึน้ ควรมีสอื่ การเรียนการสอนทีห่ ลากหลายโดยเฉพาะสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ หผเู รียนศึกษาคนควาดวยตนเองได
สะดวกและรวดเร็ว เชน การเรียนผาน Internet และการเรียนผาน e – learning การวัดประเมินผลการเรียนของอาจารย
ควรมีความยุตธิ รรมตรงไปตรงมาและนาเชือ่ ถือตามหลักเกณฑสามารถตรวจสอบได ควรเพิม่ จำนวนอาจารยทมี่ คี ณ
ุ วุฒิ
ตามเกณฑและมีความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาใหมากขึน้ จัดหาหนังสือ ตำรา และเอกสารในสำนักหอสมุดทีส่ ามารถศึกษา
คนควาในการทำวิจัยควรมีใหมากขึ้นและมีความทันสมัย กรรมการตรวจรูปแบบมีการตรวจสอบใหโดยละเอียดและ
สามารถนำไปแกไขไดครบถวนมากขึน้ แตควรกำหนดระยะเวลาการตรวจทีช่ ดั เจนและสามารถยืดหยนุ ได หองน้ำมีไม
เพียงพอ ไมคอ ยสะอาด และมีกลิน่ ไมพงึ ประสงค ควรปรับปรุงใหสะอาดถูกสุขลักษณะ สถานทีจ่ อดรถมีไมเพียงพอและ
เหมาะสมควรเพิม่ ใหมากขึน้ และควรมีระบบและชองทางในการติดตามติดตอสือ่ สารและใหขอ มูลขาวสารแกศษิ ยเกาที่
สำเร็จการศึกษาไปแลวอยางตอเนือ่ ง

Abstract
Objectives of this research were to study the opinion of the graduate students concerning the graduate educational
management of Thaksin University in the following aspects ; about the problems and obstacles which effect on the late
completion of the study or retiring (not success in the study), about the requirement of competency development for
graduate students and also compiling the problems and recommendations for improve graduate educational management.
Data collecting from all of the graduate students who completed their study in 2011 academic year total 385 students
(as research subjects), but questionnaire correspondent of 217 students (56.36 %). The statistics used for data analysis
were percentage, mean and standard deviation and frequency ranking. The research results were as following :1. The opinion of the graduate students about the management of graduate school, Thaksin University in overall
and in each aspect was at a high level. When ranking the opinion of each aspect from high to low frequency, it found
that the qualification of the lecturer was the highest, followed by the standard of thesis checking format, the assessment,
the curriculum, the student ability development for research, the teaching and learning, the student service, the
teaching and learning media and building and physical surrounding, respectively.
2. The students opinion about problem and obstacle to finish or not finish their study in overall was at moderate
level. The highest frequency was about the problem of time management. An aspect with the low level of opinion were
the lack of knowledge and experience of the supervisor, the research experties and uncleare supervised about the
research methods, respectively.
3. The students requirement for development the student’s capability in overall and in each aspect was at a high
level and the highest frequency was that they want to develop knowledge, skill and experience in their field of study.
The opinion with the lowest mean were the skill and the ability in Thai language for communication and in academic
aspect.
4. The opinion and recommendation of the graduate student for develop the management of graduate study,
Thaksin University, ranking from the highest frequency of each item as follows : The curriculum and subject content
should be modern, variety and attractive, and meet the need of student, labour market and trend of the changing world,
and has more the field trip or study trip to learn from the real experience, should provide the variety of teaching and
learning media especially the IT media which student can easily and rapid self learning such as internet and e–learning,
the lecturer’s evaluation should be fair and based on evaluation teachnique which recheckable, increase the quality



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

lecturer, providing more books or text in the central library, the format checking committee should set the exact time for
checking and can be flexible, the toilet is not enough and dirty with bad smell, the parking area is not enough and should
have the mechanism to communication or contact with the alumni regularly.
คำสำคัญ: ความคิดเห็น, การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, ความตองการในการพัฒนาศักยภาพ

บทนำ
มหาวิทยาลัยทักษิณเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของ
รัฐ ตั้งขึ้นเพื่อสนองความตองการพัฒนากำลังคนในทอง
ถิน่ โดยมีพฒ
ั นาการมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต ตามลำดับ การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณเริม่ ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนเปนทางการตัง้ แตปก ารศึกษา 2523 ตอเนือ่ ง
มาจนถึงปจจุบัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิต ศึกษาใหเปนผทู มี่ คี วามรู ความสามารถ ตอบสนอง
ความตองการของสังคมและประเทศชาติ ซึง่ มหาวิทยาลัย
ทักษิณมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตศึกษาวาผูสำเร็จการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณจะตอง
เปนนักวิชาการ นักวิชาชีพทีม่ จี ริยธรรม ใฝรู และมีความ
สามารถในการสรางงาน สือ่ สาร และวิจารณ (1) การจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
เปดสอนทัง้ ภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) และภาคพิเศษ
(เรียนนอกเวลาราชการ) โดยจัดการเรียนการสอนเปน 2
แผนการเรียน คือ แผน ก(2) เรียนรายวิชาและทำวิทยา
นิพนธ และแผน ข เรียนรายวิชาและไมตอ งทำวิทยานิพนธ
แตตอ งเรียนรายวิชาทีเ่ กีย่ วกับประสบการณวจิ ยั ไมนอ ยกวา
3 หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวยกิต โดยเปดสอนทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ (2) มหาวิทยาลัยทักษิณใหความสำคัญ
กับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพและได
มาตรฐานตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา จึงพยายามจัดสภาพ
แวดลอม บรรยากาศ และสิง่ อำนวยความสะดวก รวมทัง้
บริการตาง ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและได

ผลผลิตคือบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีบณ
ั ฑิตวิทยา
ลั ย เป น หน ว ยงานหลั ก ในการกำกั บ ดู แ ลคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษา รวมทั้ ง ประสานงานและติ ด ตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยดำเนินการรวมกับคณะที่
เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหนวยงานสนับ
สนุนการเรียนการสอนทีเ่ กีย่ วของ เชน สำนักหอสมุด และ
สำนักคอมพิวเตอร เปนตน ในแตละปจะมีนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปเปนจำนวนมากทั้ง
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งตลอดระยะเวลา
การศึกษาของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาไดมีปฏิสัมพันธ
และมีประสบการณตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ความคิดเห็น
ประสบการณ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเกีย่ วกับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตเหลานี้จึงเปน
ขอมูลทีส่ ำคัญและเปนประโยชนสำหรับการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา รวมทัง้ สะทอน
ใหเห็นถึงความสำเร็จในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี ประกอบกับผลการ
ดำเนิ น งาน ผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย คณะที่เปด
สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรทีผ่ า นมา พบวามีบางประเด็นทีย่ งั เปนปญหาและ
ไมสามารถดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย เชน การสำเร็จการ
ศึกษาชากวาระยะเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะนิสิตที่เรียน
แผน ก (ทำวิทยานิพนธ) สวนใหญใชระยะเวลาการศึกษา
โดยเฉลีย่ 4 – 5 ป และการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษายังไมเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของมหาวิทยาลัยและของหลักสูตรอยางแทจริง
เปนตน คณะผวู จิ ยั ในฐานะเปนบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านและ

    
มีหนาทีร่ บั ผิดชอบงานดานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ จึงสนใจศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เพือ่ เปน
ขอมูลแกมหาวิทยาลัยและผเู กีย่ วของในการบริหารจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
ความตองการของนิสติ รวมทัง้ สามารถผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาไดอยางมีคณ
ุ ภาพเปนทีย่ อมรับของสังคมและ
ประเทศชาติมากยิง่ ขึน้ ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. เพือ่ ศึกษาปญหาและอุปสรรคทีท่ ำใหนสิ ติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาชากวาเวลาทีก่ ำหนดหรือไม
สำเร็จการศึกษา
3. เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาศักยภาพ
ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะในดาน
ตาง ๆ ทีบ่ ณ
ั ฑิตระดับบัณฑิตศึกษาตองการใหปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

วิธดี ำเนินการวิจยั
1. ประชากร
ประชากร ไดแก บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทีส่ ำเร็จการศึกษาในปการศึกษา
2554 จำนวน 385 คน โดยคณะผวู จิ ยั ศึกษาจากประชากร
ทัง้ หมด (3) ซึง่ ผวู จิ ยั สงแบบสอบถามไป จำนวน 385 ชุด มี
ผตู อบแบบสอบถามกลับมา จำนวน 217 ชุด คิดเปนรอยละ
56.36
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบ
รวมขอมูล โดยอาศัยแนวคิดจากเอกสารและงาน วิจัยที่
เกี่ยวของ รวมทั้งเครื่องมือที่ผูวิจัยอื่น ๆ ไดทำไวแลวใน
เรื่องที่เกี่ยวของ โดยจัดทำเปนแบบสอบถามแบง เปน 5


สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบสำรวจ
รายการ (Check List) ใชสำหรับรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผตู อบแบบสอบถาม สวนที่ 2 เปนแบบสอบ
ถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ใช
สำหรับสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ สวนที่ 3 เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ ใชสำหรับสอบถามปญหาและอุปสรรคที่ทำให
นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสำเร็ จ การศึ ก ษาช า กว า เวลาที่
กำหนดหรือไมสำเร็จ สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ใชสำหรับ
สอบถามความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ระดับบัณฑิต ศึกษา และ สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามแบบ
ปลายเปดเพือ่ สอบถามบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาเกีย่ วกับ
ความต อ งการในการให ม หาวิ ท ยาลั ย ปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
3. วิธสี รางเครือ่ งมือ
ในการสรางเครื่องมือ คณะผูวิจัยดำเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาแนวคิดและเนือ้ หาสาระทีเ่ กีย่ วกับการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งเครื่องมือที่ผูวิจัยอื่น ๆ ไดทำไวแลวใน
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ นำมาประมวลและดัดแปลงเปนขอคำถาม
ใหครอบคลุมขอบเขตเนือ้ หาทีต่ อ งการศึกษาและสอดคลอง
กับบริบทของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบดวย ความคิด
เห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 9 ดาน
จำนวน 55 ขอ ปญหาและอุปสรรคที่ทำใหนิสิตระดับ
บัณฑิต ศึกษาสำเร็จการศึกษาชากวาเวลาทีก่ ำหนดหรือไม
สำเร็จการศึกษา จำนวน 16 ขอ และความตองการในการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหา
วิทยาลัยทักษิณ จำนวน 15 ขอ
3.2 นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอผูทรง
คุณวุฒิซึ่งมีประสบการณและมีหนาที่เกี่ยวของกับการ
จัดการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 ทาน เพือ่ ตรวจ
สอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม ความสอด
คลองและครอบคลุมประเด็นเนือ้ หาทีจ่ ะศึกษา รวมทัง้ ให



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข หลังจากนั้นนำแบบ
สอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับบัณฑิตระดับบัณฑิต
ศึกษาซึง่ ไมใชประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ จำนวน 30 คน
และนำขอมูลมาหาคาความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยใชสตู ร
การหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (4) ไดคา ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .95 ซึ่งแสดงวา
แบบสอบถามทัง้ ฉบับมีคา ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง สามารถ
นำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได
4. วิธดี ำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผวู จิ ยั ขอความอนุเคราะหจากคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกหนังสือขอความรวมมือ
ไปยังบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษาในปการ
ศึกษา 2554 เพือ่ ตอบแบบสอบถาม โดยสงแบบสอบถามไป
ทางไปรษณียตามที่อยูที่บัณฑิตไดแจงไวกับงานทะเบียน
นิสิตและบริการการศึกษา รวมทั้งแนบซองจดหมายติด
แสตมปไปดวยเพื่อความสะดวกในการจัดสงคืน และ
ขอความรวมมือใหผตู อบแบบสอบถามสงคืนแบบสอบถาม
ทีต่ อบเสร็จสมบูรณแลวไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะ
เวลาทีก่ ำหนด
5. การวิเคราะหขอ มูล
คณะผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบ
สอบถามทีไ่ ดรบั คืนมาทัง้ หมด แลวคัดเลือกเอาเฉพาะแบบ
สอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ ดำเนินการวิเคราะหขอ มูลดังนี้
5.1 จั ด หมวดหมู ข อ มู ล ตามสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม แลวหาคารอยละ (Percentage) จาก
แบบ สอบถามในสวนที่ 1
5.2 วิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย ( X ) และคา
ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปญหาและอุปสรรคทีท่ ำให
นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสำเร็ จ การศึ ก ษาช า กว า เวลาที่
กำหนดหรือไมสำเร็จการศึกษา และความตองการในการ
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จากแบบ
สอบถามในสวนที่ 2, 3 และ 4 แลวเทียบคาเฉลีย่ กับเกณฑ
การประเมินคาความคิดเห็น (Opinionnaire) ตามแนวคิด
ของเบสต (4)
5.3 นำความคิดเห็นและขอเสนอแนะในดาน
ตาง ๆ ทีบ่ ณ
ั ฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองการใหมหา

วิทยาลัยปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณจากแบบสอบถามปลายเปด
ในสวนที่ 3, 4 และ 5 มาจัดลำดับความถี่

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ปรากฏผล การวิจยั
และอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. บัณฑิตมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ พบวา โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานอยใู นระดับมาก เมือ่ จัดลำดับ
ความคิดเห็นของบัณฑิตโดยเรียงจากมากไปหานอย พบวา
ดานคุณภาพอาจารยมคี า เฉลีย่ ความคิดเห็นมากทีส่ ดุ ( X
= 4.20) รองลงมาคือดานมาตรฐานการตรวจสอบงานวิจยั
( X = 4.15) ดานการวัดประเมินผล ( X = 4.11) ดานหลัก
สูตร ( X = 4.09) ดานการพัฒนาศักยภาพนิสติ ในการทำวิจยั
( X = 4.03) ดานการจัดการเรียนการสอน ( X = 3.94) ดาน
การบริการตาง ๆ ( X = 3.94) ดานสื่อการเรียนการสอน
( X = 3.73) และดานอาคารสถานที่ซึ่งมีคาเฉลี่ยความคิด
เห็นนอยทีส่ ดุ ( X = 3.51) ตามลำดับ
ผลการวิจัยความคิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยใู นระดับมาก โดยดาน
คุณภาพอาจารยมคี า เฉลีย่ ความคิดเห็นมากทีส่ ดุ มีความสอด
คลองกับผลการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (5) ที่ศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ของมหาบัณฑิตปการศึกษา 2552 – 2553 พบวา
มหาบัณฑิตโดยรวมและจำแนกตามหลักสูตรสวนใหญมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิต
ศึกษาโดยรวม และรายดานอยใู นระดับมาก โดยความพึง
พอใจลำดับแรกคือดานคุณภาพอาจารย สอดคลองกับที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (6) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาแผน ก มีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการศึกษา

    
ระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวม ดานอาจารย ดานกระบวน
การเรียนการสอน ดานหลักสูตร อยใู นระดับมาก และยัง
สอดคลองกับทีท่ รงธรรม ธีระกุล, และคณะ (7) ศึกษาปจจัย
ในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พบวา โดยภาพรวมและดานหลักสูตร
ดานชองทางการใหบริการ ดานกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ดานอาจารยและบุคลากร และดานกายภาพอยใู น
ระดับมาก โดยดานอาจารยและบุคลากรมีคา เฉลีย่ ความคิด
เห็นมากทีส่ ดุ
การทีผ่ ลวิจยั เปนเชนนีน้ า จะเปนเพราะวา มหา
วิทยาลัยทักษิณจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเริม่ เปด
สอนมาตัง้ แตป พ.ศ. 2523 ครัง้ ยังเปนมหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ สงขลา ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ไดมีการปรับ
ปรุงพัฒนาและขยายงานดานบัณฑิตศึกษาทั้งในแงของ
การเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับประกาศนีย
บัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเพิม่ ขึน้ ทัง้
ในแงของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอด
จนมีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการบริการตาง ๆ มาโดยลำดับอยางตอเนือ่ ง เพือ่
ใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาและสรางความเชื่อมั่นแกสังคมไดวาผูที่สำเร็จการ
ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เป น
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนทีย่ อมรับ และจากการจัดลำดับความ
คิดเห็นพบวาดานคุณภาพอาจารยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
มากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ
อาจารยมคี วามรู ความสามารถ และเชีย่ วชาญนัน้ สอดคลอง
กับทีป่ ระดิษฐ มีสขุ และ ทรงธรรม ธีระกุล (8) กลาวไววา
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตัวอาจารยถอื วาเปน
ผูที่มีความสำคัญอยางยิ่งในการเปนผูถายทอดความรูให
คำปรึกษาแนะนำ และเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิตทั้งใน
ฐานะผูสอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งเหตุผลสำคัญ
ประการหนึง่ ทีจ่ ะจูงใจใหคนเขามาเรียนและเปนทีย่ อมรับ
ของสังคมภายนอกไดนั้นนอกจากเปนเรื่องชื่อเสียงของ
สถาบันแลวจำเปนจะตองมีอาจารยทมี่ คี วามรคู วามสามารถ
เปนทีย่ อมรับและเปนแมเหล็กดึงดูดคนใหเขามาเรียนและ
ทำวิจัยไดเปนอยางดี จึงไมอาจปฏิเสธไดวาคุณภาพของ
บัณฑิตและคุณภาพของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเปน


คุณภาพที่สะทอนมาจากคุณภาพของอาจารยผูสอนและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และยังสอดคลองกับที่ทรง
ธรรม ธีระกุล (4) ศึกษาพบวาปจจัยทีม่ คี วามสำคัญอันดับ
หนึ่งที่สงผลตอความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธของ
มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คือ ปจจัยดานคุณลักษณะ
ของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ และเมือ่ พิจารณาความ
คิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณเปนรายดาน พบวา
1.1 ดานหลักสูตร โดยภาพรวมและรายขอทุก
ขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยบัณฑิตมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นในประเด็นมีการกำหนดใหนิสิตทุกคนตอง
ทำวิจยั เพือ่ สำเร็จการศึกษามากทีส่ ดุ ( X = 4.48) ซึง่ สอด
คลองกับที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (9)
ศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของดุษฎี
บัณฑิตปการ ศึกษา 2552 – 2553 พบวา ดุษฎีบณ
ั ฑิตสวน
ใหญมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยรวมและรายขออยใู นระดับมากถึงมากที่
สุด โดยขอทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือมหาวิทยาลัยกำหนดให
นิสิตระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตรตองทำวิจัยเพื่อวิทยา
นิพนธและเผยแพรในตางประเทศ
การที่ผลวิจัยเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวา หลัก
สูตรถือเปนปจจัยสำคัญของการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ใหไดผลผลิตคือบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงควรพิจารณาให
ความสำคัญกับตนน้ำคือตัวหลักสูตรตัง้ แตเริม่ ตน ดังคำกลาว
วา “หลักสูตรดีถอื วาประสบความสำเร็จไปแลวครึง่ หนึง่ ” ที่
เหลื อ เป น เรื่ อ งของการบริ ห ารจั ด การและการควบคุ ม
คุณภาพ (8) นอกจากนีใ้ นการจัดการศึกษาทุกระดับนัน้ ให
ความสำคัญกับเรือ่ งหลักสูตรมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากหลักสูตร
เปนสิ่งสำคัญที่จะนำไปสูการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุ ณ ภาพและมาตรฐานจะเห็ น ได จ ากการที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการไดออกเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม
ศึกษาและออกกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหง
ชาติ (TQF) เพื่อใหทุกมหาวิทยาลัยใชเปนแนวปฏิบัติใน
การจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีคณ
ุ ภาพและไดมาตรฐาน
เดียวกัน สำหรับประเด็นทีม่ กี ารกำหนดใหนสิ ติ ทุกคนตอง
ทำวิจยั เพือ่ สำเร็จการศึกษาซึง่ บัณฑิตมีคา เฉลีย่ ความคิดเห็น



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

มากทีส่ ดุ นัน้ นาจะเปนเพราะการวิจยั ถือเปนหัวใจของการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (10) ไดกำหนดใหผเู รียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท (แผน ก ทำวิทยานิพนธ และแผน ข ทำรายงาน
การค น คว า อิ ส ระ/ภาคนิ พ นธ / สารนิ พ นธ ) และระดั บ
ปริญญาเอกจะตองทำวิจยั โดยจะตองสอบปากเปลาใหผา น
เพือ่ สำเร็จการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหนสิ ติ ระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ป ระสบการณ ใ นการทำวิ จั ย สำหรั บ ใช
ประโยชนในการศึกษาคนควาและพัฒนางานในหนาที่
ความรับผิดชอบ รวมทัง้ ใชทำผลงาน ทางวิชาการและการ
วิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพตอไป จึง
ทำใหบัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นดังกลาว
มากทีส่ ดุ
1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม
และรายขอทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดย
บัณฑิตมีคา เฉลีย่ ความคิดเห็นในประเด็นมีการมอบหมาย
งานใหนสิ ติ ทำทัง้ เปนรายบุคคลและเปนกลมุ มากทีส่ ดุ ( X
= 4.47)
การที่ผลวิจัยเปนเชนนี้ นาจะเปนเพราะวา มหา
วิทยาลัยทักษิณมีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยมงุ
เนนการพัฒนาใหผเู รียนเปนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ ี
คุณภาพ โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจยั รวมทัง้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการเสริมการเรียนการ
สอนในรูปแบบตาง ๆ อยางเหมาะสมเพือ่ ใหผเู รียนศึกษา
คนควาและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผู
สอนกับผเู รียนและระหวางผเู รียนดวยกัน โดยใชรปู แบบ
และวิ ธี ก ารสำหรั บ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เช น
การอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึง่ สอด
คลองกับประเด็นทีบ่ ณ
ั ฑิตมีคา เฉลีย่ ความคิดเห็นมากทีส่ ดุ
คือมีการมอบหมายงานใหนิสิตทำเปนรายบุคคลและเปน
กลุม นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณมีความสอดคลองตามปรัชญา
ในการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทีเ่ นนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพทีม่ ี
ความรคู วามสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆโดยกระบวนการ
วิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมอยางมี
อิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลง

ความกาวหนาทางวิชาการ เชือ่ มโยงและบูรณาการศาสตรที่
ตนเชีย่ วชาญกับศาสตรอนื่ ไดอยางตอเนือ่ ง มีคณ
ุ ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (10) ซึง่ การจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางดังกลาวเปนการพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณใหมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคตามทีก่ ำหนดไว คือ “ผสู ำเร็จการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณเปน
นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีจริยธรรม ใฝรู และมีความ
สามารถในการสรางงาน สือ่ สาร และวิจารณ” (11)
1.3 ดานสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมและ
รายขอทุกขอมีความคิดเห็นอยใู นระดับมาก โดยบัณฑิต มี
คาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นมีเอกสารประกอบการ
สอนแจกครบทุกรายวิชาทีเ่ รียนมากทีส่ ดุ ( X = 3.79)
การที่ผลวิจัยเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวา มหา
วิทยาลัยทักษิณใหความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีสอื่ การเรียนการสอน เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทีท่ นั สมัยมาสนับสนุนทัง้ ดานการสอนของ
อาจารยและการเรียนของนิสิตอยางเพียงพอ ซึ่งอาจารย
ผสู อนจะตองมีการจัดทำประมวลรายวิชาทุกรายวิชาอยาง
ชัดเจนตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง
ชาติกำหนด และมีเอกสารประกอบการสอนในแตละราย
วิชาสำหรับเปนทิศทางและแนวทางในการเรียนการสอน
จึงสงผลใหบัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดใน
ประเด็นการมีเอกสารประกอบการสอนแจกครบทุกรายวิชา
ที่เรียน สอดคลองกับที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา (12) กลาวถึงความ สำคัญของเอกสารประกอบการ
สอนวาเปนเอกสารประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึง่ ตาม
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาซึง่ เปนสิง่ สะทอนใหเห็น
เนือ้ หาวิชาและวิธกี ารสอนอยางเปนระบบถือเปนเครือ่ งมือ
สำคัญของผสู อนในการใชประกอบการสอน โดยจะตองมี
เนือ้ หาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัยมีแนว
คิดการนำเสนอทีช่ ดั เจนและเปนประโยชนตอ การเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา
1.4 ดานการวัดประเมินผล โดยภาพรวมและราย
ขอทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยบัณฑิตมีคา
เฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นการแจงผลการเรียนทาง
ระบบ Internet มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ ( X = 4.40)

    
การทีผ่ ลวิจยั เปนเชนนีน้ า จะเปนเพราะวา ใน
การวัดประเมินผลการเรียนการสอนทุกระดับของมหา
วิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ มี เ กณฑ ก ารประเมิ น ที่ ชั ด เจน โดยให
อาจารยผูสอนกำหนดเกณฑการประเมินไวในประมวล
รายวิชาทุกรายวิชาที่สอนและแจงใหนิสิตทราบตั้งแตเริ่ม
ตนของการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดประเมินผลการ
เรียนการสอนจะมีการตรวจสอบโดยระบบประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย และยังเปดโอกาสใหผูเรียนทักทวงได
หากมีขอสงสัยหรือเห็นวาไมเปนธรรม สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (14) ที่
กำหนดวาแตละรายวิชาจะกำหนดวัตถุประสงคและราย
ละเอียดของเนือ้ หาความรใู นรายวิชาไวอยางชัดเจน รวมถึง
ระยะเวลาทีใ่ ชในการเรียน วิธเี รียน การสอน ตลอดจนการ
วัดและประเมินผลในรายวิชา ซึ่งจะสะทอนการพัฒนา
ผูเรียนใหประสบความสำเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา
และเปนขอมูลแกผูเรียนสำหรับใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนของตนเองตอไป นอกจากนีม้ หาวิทยาลัย
มีการแจงผลการเรียนใหนสิ ติ ทราบอยางรวดเร็วเนือ่ งจาก
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบแจงผลการเรียนผานทาง
ระบบ Internet นิสติ สามารถเขาระบบเพือ่ ดูผลการเรียนได
ทุกที่ทุกเวลาที่มีเครื่องคอมพิวเตอรรองรับ จึงสงผลให
บัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นการแจงผลการ
เรียนทางระบบ Internet มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ
1.5 ดานคุณภาพอาจารย โดยภาพรวมและรายขอ
ทุกขอมีความคิดเห็นอยใู นระดับมาก โดยบัณฑิตมีคา เฉลีย่
ความคิดเห็นในประเด็นอาจารยมีความรู ความสามารถ
และเชีย่ วชาญในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบมากทีส่ ดุ ( X = 4.25)
การทีผ่ ลวิจยั เปนเชนนีน้ า จะเปนเพราะวา
มหาวิทยาลัยทักษิณมีการกำกับดูแลใหการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกดาน โดยเฉพาะอาจารยประจำ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะตองมีคุณวุฒิและจำนวน
ครบตามทีเ่ กณฑกำหนด โดยอาจารยทที่ ำหนาทีส่ อนและ
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใน
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจำบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และแต ง ตั้ ง โดย
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยตามขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับ


บัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ
ดานการสอนและการวิจยั รวมทัง้ ความเชีย่ วชาญในสาขาวิชา
สอดคลองกับทีป่ ระดิษฐ มีสขุ และทรงธรรม ธีระกุล (8)
กลาวไววา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตัวอาจารย
ถือวาเปนผทู มี่ คี วามสำคัญอยางยิง่ ทีจ่ ะเปนผถู า ยทอดความ
รใู หคำปรึกษาแนะนำ และเปนแบบอยางทีด่ แี กนสิ ติ ทัง้ ใน
ฐานะผูสอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งเหตุผลสำคัญ
ประการหนึง่ ทีจ่ ะจูงใจใหคนเขามาเรียนและเปนทีย่ อมรับ
ของสังคมภายนอกไดนั้นนอกจากเปนเรื่องชื่อเสียงของ
สถาบันแลวจำเปนจะตองมีอาจารยทมี่ คี วามรคู วามสามารถ
เปนที่ยอมรับและดึงดูดคนใหเขามาเรียนและทำวิจัยได
เปนอยางดี จึงไมอาจปฏิเสธไดวา คุณภาพของบัณฑิตและ
คุณภาพของงานวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษาเปนคุณภาพที่
สะทอนมาจากคุณภาพของอาจารยผูสอนและอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และยังสอดคลองกับทีท่ รงธรรม ธีระ
กุล (4) ศึกษาพบวาปจจัยทีม่ คี วามสำคัญอันดับหนึง่ ทีส่ ง
ผลตอความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธของมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ คือ ปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารย
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ จากเหตุผลดังทีก่ ลาวมาจึงสงผลให
บัณฑิตมีคา เฉลีย่ ความคิดเห็นในประเด็นอาจารยมคี วามรู
ความสามารถ และเชีย่ วชาญในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบมากทีส่ ดุ
1.6 ดานการบริการตาง ๆ โดยภาพรวมและรายขอ
ทุกขอมีความคิดเห็นอยใู นระดับมาก โดยบัณฑิตมีคา เฉลีย่
ความคิดเห็นในประเด็นการใหบริการดานการลงทะเบียน
ผานระบบ Internet มากทีส่ ดุ ( = 4.22) สอดคลองกับผลการ
ศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียง
ใหม (14) เกีย่ วกับการใหบริการสิง่ อำนวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรขู องนักศึกษา ซึง่ พบวา
นักศึกษาพึงพอใจตอการใหบริการสิง่ อำนวยความสะดวก
และสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรขู องนักศึกษาทีม่ หา
วิทยาลัยจัดใหอยูในระดับมาก โดยเฉพาะการใหบริการ
ดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การที่ผลวิจัยเปนเชนนี้ นาจะเปนเพราะวา มหา
วิทยาลัยทักษิณไดจดั การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปด
สอนมาตัง้ แตป พ.ศ. 2523 ครัง้ ยังเปนมหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ สงขลา ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ไดมีการปรับ
ปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการ



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

บริการตาง ๆ ทัง้ ในสวนของสวนงานวิชาการ (คณะ) และ
สวนงานอืน่ ๆ ใหสามารถรองรับและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ มาโดยลำดับอยางตอเนือ่ ง มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การใหบริการ โดยเฉพาะในดานระบบงานทะเบียนทีม่ กี าร
พัฒนาระบบและดำเนินการผานระบบ Internet ทั้งหมด
เชน การลงทะเบียน การแจงผลการเรียน และการประเมิน
ผลการเรียน ฯลฯ จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหบัณฑิต
มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นการใหบริการดานการ
ลงทะเบียนผานระบบ Internet มากทีส่ ดุ
1.7 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสติ ในการทำวิจยั
โดยภาพรวมและรายขอ 5 ขอมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก โดยบัณฑิตมีคา เฉลีย่ ความคิดเห็นในประเด็นความรู
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระมากทีส่ ดุ ( X = 4.35) สวน
ประเด็ น ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ ปานกลางซึ่ ง มี
ประเด็นเดียวคือจำนวนอาจารยทจี่ ะทำหนาทีเ่ ปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระมีความเพียงพอ ( X
= 3.45)
การทีผ่ ลวิจยั เปนเชนนีน้ า จะเปนเพราะวา การ
พัฒนาศักยภาพนิสิตในการทำวิจัยเปนบทบาทสำคัญของ
อาจารยทปี่ รึกษาฯ ทีจ่ ะตองเปนผทู มี่ คี วามรคู วามสามารถ
และเชีย่ วชาญในสาขาวิชาและเรือ่ งทีน่ สิ ติ จะทำวิจยั ซึง่ เปน
ประเด็นที่บัณฑิตมีความคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด
นอกจากนีอ้ าจารยทปี่ รึกษาฯ ตองมีความรคู วามเขาใจและ
มีเทคนิคในการใหคำปรึกษาแนะนำนิสติ รวมทัง้ มีความรู
และเขาใจในกระบวนการสอบการวัดและประเมินผลการ
สอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ซึ่งจะทำใหนิสิตเกิด
ทักษะ ความรคู วามเขาใจ และทำวิจยั เปนสามารถนำความ
รูและประสบการณที่ไดไปใชประโยชนตอไปได สอด
คลองกับทีท่ รงธรรม ธีระกุล (4) ศึกษาพบวาปจจัยทีม่ คี วาม
สำคัญอันดับหนึ่งที่สงผลตอความสำเร็จในการทำวิทยา
นิพนธของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คือ ปจจัยดาน
คุณลักษณะของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ สวนประเด็น
ทีบ่ ณ
ั ฑิตมีความคิดเห็นอยใู นระดับปานกลางซึง่ มีประเด็น
เดียวคือจำนวนอาจารยทจี่ ะทำหนาทีเ่ ปนอาจารยทปี่ รึกษา

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระมีความเพียงพอนั้น นา
จะเปนเพราะวาโดยทัว่ ไปทุกหลักสูตรจะมีอาจารยประจำ
จำนวน 5 คน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา แตขณะเดียวกันในบางหลักสูตร/สาขาวิชามีนิสิต
เปนจำนวนมากโดยเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน
แผน ข จึงมีขอ จำกัดเรือ่ งสัดสวนภาระงานในการทำหนาที่
เปนอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระให
เพียงพอและสอดคลองกับจำนวนนิสติ ทีม่ ี ซึง่ เปนประเด็น
ที่มหาวิทยาลัยจะตองนำไปพิจารณาปรับปรุงใหเปนไป
ตามเกณฑหรือมีแนวทางในการบริหารจัดการใหมอี าจารย
ประจำมาทำหนาทีเ่ ปนอาจารยทปี่ รึกษาฯ ใหเพียงพอตอไป
1.8 ดานมาตรฐานการตรวจสอบงานวิจัย โดย
ภาพรวมและรายขอทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
โดยบัณฑิตมีคา เฉลีย่ ความคิดเห็นในประเด็นนิสติ ไดตรวจ
สอบคุณภาพวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระดวยตนเองอยาง
ละเอียดรอบคอบตามที่กำหนดไวในคูมือการทำวิทยา
นิพนธ และสงตรวจรูปแบบตรงตามเวลาทีก่ ำหนดมากทีส่ ดุ
( X = 4.34)
การที่ผลวิจัยเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวา ใน
การจัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
กำหนดใหนิสิตจะตองจัดทำวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระใหเปนไปตามรูปแบบทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดไวในคู
มือการทำวิทยานิพนธ (15) โดยลักษณะของวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะตองประกอบดวยสวน
สำคัญ 2 สวนทัง้ คุณภาพดานเนือ้ หา และคุณภาพดานการ
นำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไดแจกคูมือการ
ทำวิทยานิพนธใหแกอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาที่จะตอง
ทำหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควา
อิ ส ระทุ ก คนสำหรั บ ใช เ ป น แนวทางในการแนะนำให
คำปรึกษาตลอดระยะเวลาทีเ่ ปนทีป่ รึกษาใหแกนสิ ติ และมี
การแจกคูมือการทำวิทยานิพนธใหแกนิสิตใหมทุกคนใน
วันปฐมนิเทศเพื่อใหนิสิตไดศึกษาและเขาใจรูปแบบการ
ทำวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตัง้ แตเริม่ เขาศึกษา รวมทัง้
บัณฑิตวิทยาลัยไดมกี ารจัดทำ Template สำหรับชวยเหลือ
นิสติ ในการจัดพิมพวทิ ยานิพนธ/การคนควาอิสระโดยเผย
แพร ใ ห นิ สิ ต สามารถดาวน โ หลดและนำไปใช ไ ด ท าง
เว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนีบ้ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยยัง

    
ไดปรับระบบการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระโดยมีคณะกรรมการกลางชวยตรวจสอบรูปแบบใหมี
ขอผิดพลาดนอยทีส่ ดุ กอนทีจ่ ะสงรูปเลมฉบับสมบูรณตาม
ระยะเวลาทีก่ ำหนดและเผยแพรออกไป โดยมีการขอความ
รวมมือและกำชับใหนสิ ติ ซึง่ เปนเจาของผลงานวิจยั รับผิด
ชอบในการตรวจสอบดวยตนเองอยางละเอียดรอบคอบ
เพื่อใหเกิดความถูกตองสมบูรณมากที่สุด จึงสงผลให
บัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นนิสิตไดตรวจ
สอบคุณภาพวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระดวยตนเองอยาง
ละเอียดรอบคอบตามที่กำหนดไวในคูมือการทำวิทยา
นิพนธและสงตรวจรูปแบบตรงตามเวลาทีก่ ำหนดมากทีส่ ดุ
1.9 ดานอาคารสถานที่ โดยภาพรวมและรายขอ 3
ขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยบัณฑิตมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นในประเด็นสถานทีใ่ หบริการสามารถติดตอได
สะดวกมากทีส่ ดุ ( X = 3.91) และประเด็นทีม่ คี า เฉลีย่ นอย
ที่ สุ ด คื อ สถานที่ จ อดรถมี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอ
( X = 3.11) ซึง่ ไมสอดคลองกับทีอ่ าภรณ เชีย่ วชาญเกษตร
และคณะ (16) ศึกษาความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมและ
บริการตาง ๆ พือ่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมและ
บริการตาง ๆ ในแตละดานโดยรวมอยใู นระดับปานกลาง
ยกเวนดานบริการการศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก
การทีผ่ ลวิจยั เปนเชนนีน้ า จะเปนเพราะวา มหา
วิทยาลัยทักษิณใหความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนา
สิง่ สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการตาง ๆ ทัง้ ใน
สวนของสวนงานวิชาการและสวนงานอืน่ ๆ ใหสามารถ
รองรับและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาโดยลำดับอยางตอ
เนื่อง โดยเฉพาะการใหบริการหนวยงานกลางตาง ๆ ที่
เกีย่ วของกับการเรียนการสอนของนิสติ โดยตรง เชน งาน
ทะเบียน งานการเงิน และบัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ มีทตี่ งั้ อยู
ในอาคารเดียวกันคืออาคารเรียน 7 โดยมีการเปดใหบริการ
ทัง้ วันจันทร– ศุกร และวันเสาร–อาทิตย เพือ่ ใหนสิ ติ ทัง้ ภาค
ปกติและภาคพิเศษสามารถติดตอขอรับบริการไดสะดวก ซึง่
การเปดใหบริการดังกลาวรวมถึงสำนักงานของคณะตาง ๆ


ด ว ย จึ ง ส ง ผลให บั ณ ฑิ ต จึ ง มี ค า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ใน
ประเด็นสถานทีใ่ หบริการสามารถติดตอไดสะดวกมากทีส่ ดุ
สวนประเด็นทีบ่ ณ
ั ฑิตมีคา เฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือสถานทีจ่ อดรถ
มีความเหมาะสมและเพียงพอนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ทักษิณมีพนื้ ทีจ่ ำกัดโดยเฉพาะสถานทีจ่ อดรถ แมจะมีการ
ปรับปรุงพืน้ ทีจ่ อดรถเดิมและสรางพืน้ ทีจ่ อดรถใหมไปบาง
สวนแลวก็ตามแตกย็ งั ไมเพียงพอตอปริมาณรถยนตและรถ
จักรยานยนตของนิสิต บุคลากร และผูมาติดตอที่เพิ่มขึ้น
อย า งต อ เนื่ อ ง จึ ง เป น ประเด็ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะต อ ง
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนา รวมทัง้ มีการบริหารจัดการให
เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตอไป
2. บั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป ญ หาและ
อุปสรรคทีท่ ำใหนสิ ติ ระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาชา
กวาเวลาทีก่ ำหนดหรือไมสำเร็จการศึกษา โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยบัณฑิตทีศ่ กึ ษา แผน ข มีคา เฉลีย่
ความคิดเห็นมากกวาบัณฑิตทีศ่ กึ ษา แผน ก เมือ่ พิจารณา
เปนรายขอพบวาประเด็นปญหาและอุปสรรคที่บัณฑิตมี
ความคิดเห็นอยใู นระดับปานกลางและมีคา เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
คือนิสติ บริหารเวลาไมได เชน กลับไปทำงานเมือ่ เรียนราย
วิ ช าครบแล ว ทำให ไ ม มี เ วลาทำวิ จั ย หรื อ ทำงานอื่ น
จนทำวิ จั ย เสร็ จ ไม ทั น ตามเวลาที่ กำหนด ( X =3.44)
สำหรับประเด็นปญหาและอุปสรรคที่บัณฑิตมีความคิด
เห็นอยูในระดับนอยและมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคืออาจารยที่
ปรึกษาไมมีความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญใน
การวิจัยและใหคำปรึกษาดานการวิจัยแกนิสิตไมชัดเจน
( X = 1.94)
การทีผ่ ลวิจยั เปนเชนนีน้ า จะเปนเพราะวา การที่
นิสติ จะสำเร็จการศึกษาเร็วชากวาระยะ เวลาทีก่ ำหนดหรือ
ไมสำเร็จการศึกษานัน้ ขึน้ อยกู บั หลายปจจัย เชน แผนการ
ศึกษา อาจารยทปี่ รึกษาและสำคัญทีส่ ดุ คือตัวนิสติ เอง ฯลฯ
โดยเฉพาะประเด็นปญหาและอุปสรรคทีบ่ ณ
ั ฑิตมีคา เฉลีย่
ความคิดเห็นมากทีส่ ดุ คือนิสติ บริหารเวลาไมได เชน กลับ
ไปทำงานเมือ่ เรียนรายวิชาครบแลวทำใหไมมเี วลาทำวิจยั
หรือทำงานอื่นจนทำวิจัยเสร็จไมทันตามเวลาที่กำหนด
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของนิสิตโดยตรง
สอดคลองกับทีท่ รงธรรม ธีระกุล (4) ศึกษาพบวาปจจัยดาน
คุณลักษณะนิสติ คือการทีน่ สิ ติ ตองทำวิทยานิพนธควบคไู ป



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

กับการทำงานประจำจึงทำใหขาดความตอเนือ่ งและคลอง
ตั ว ในการทำวิ ท ยานิ พ นธ รวมทั้ ง ทำให ไ ม มี เ วลามา
พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อรายงานความ กาวหนาในการ
ทำวิทยานิพนธอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องจึงสงผลตอ
ความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธและทำใหสำเร็จการ
ศึกษาชา
อยางไรก็ตามประเด็นปญหาและอุปสรรคเหลานี้
เปนปญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับนิสิตทุกหลักสูตร/สาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยทักษิณและเกิดขึ้นกับทุกมหาวิทยาลัยที่
เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จึงสงผลใหนิสิตมีความคิด
เห็นเกีย่ วกับปญหาและอุปสรรคทีท่ ำใหนสิ ติ ระดับบัณฑิต
ศึกษาสำเร็จการศึกษาชากวาเวลาทีก่ ำหนดหรือไมสำเร็จการ
ศึกษาโดยภาพรวมอยใู นระดับปานกลาง และการทีบ่ ณ
ั ฑิต
ที่ศึกษาแผน ข มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวาบัณฑิตที่
ศึกษาแผน ก นั้น นาจะเปนเพราะวาการศึกษาในแผน ข
มีความแตกตางจากแผน ก ทัง้ ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการทำวิ จั ย หลายประการ เช น แผน ข
มีจำนวนหนวยกิต นอยกวา (3-6 หนวยกิต) และไมตอง
สอบเคาโครงและตองตีพมิ พเผยแพรกอ นสำเร็จการศึกษา
เหมือนวิทยานิพนธ เปนตน สงผลใหนสิ ติ ทีศ่ กึ ษาแผน ข
สวนใหญจะสำเร็จการศึกษาเร็วกวานิสติ ทีศ่ กึ ษาแผน ก จึง
สงผลใหบัณฑิตที่ศึกษาแผน ข มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
มากกวาบัณฑิตทีศ่ กึ ษา แผน ก สวนประเด็นปญหาและ
อุปสรรคทีบ่ ณ
ั ฑิตมีความคิดเห็นอยใู นระดับนอยและมีคา
เฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด คื อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาไม มี ค วามรู
ประสบการณ และความเชี่ ย วชาญในการวิ จั ย และให
คำปรึกษาดานการวิจัยแกนิสิตไมชัดเจนนั้น นาจะไมสง
ผลตอการสำเร็จการศึกษาชาหรือไมสำเร็จการศึกษามากนัก
เนือ่ งจากตัวนิสติ เองเปนปจจัยสำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะทำใหสำเร็จ
การศึกษาชากวาระยะเวลาทีก่ ำหนดหรือไมสำเร็จการศึกษา
สอดคลองกับผลการวิจยั ในครัง้ นีท้ พี่ บวาบัณฑิตมีความคิด
เห็นดานคุณภาพอาจารยโดยภาพรวมและรายขอทุกขออยู
ในระดับมาก โดยบัณฑิตมีคา เฉลีย่ ความคิดเห็นมากทีส่ ดุ
ในประเด็นอาจารยมคี วามรู ความสามารถ และเชีย่ วชาญ
ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3. บัณฑิตมีความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการใน
การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษามหา

วิทยาลัยทักษิณ โดยภาพรวมและรายขอทุกขออยใู นระดับ
มาก โดยบัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นความ
ตองการในการพัฒนาความรู ความสามารถ และความเชีย่ ว
ชาญในสาขาวิชาทีศ่ กึ ษามากทีส่ ดุ ( X = 4.32) สวนประเด็น
ที่บัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นนอยที่สุดคือทักษะและ
ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและเชิง
วิชาการ ( X = 4.06)
การทีผ่ ลวิจยั เปนเชนนี้ นาจะเปนเพราะวา มหา
วิทยาลัยทักษิณจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยกำหนด
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาไว
วา “ผสู ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทักษิณเปนนักวิชาการและนักวิชาชีพทีม่ จี ริยธรรม ใฝรู และ
มีความ สามารถในการสรางงาน สือ่ สาร และวิจารณ” (11)
จึงไดมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามคุณลักษณะ ทีพ่ งึ
ประสงคดงั กลาว รวมทัง้ ในสวนของหลักสูตร/สาขาวิชาเอง
มีการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให
เปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาควบคูไปดวย
กัน โดยผานกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และมี
กิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ นอกชัน้ เรียนเพือ่ เสริมการเรียน
การสอน เชน การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และ
การฝกปฏิบัติจริง ฯลฯ ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทักษิณมีความสอดคลองตามปรัชญาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา (10) โดยเนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่
มี ค วามรู ค วามสามารถระดั บ สู ง ในสาขาวิ ช าต า ง ๆ
โดยกระบวนการวิจยั เพือ่ ใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู
ใหมอยางมีอสิ ระ รวมทัง้ มีความสามารถในการสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชือ่ มโยงและบูรณาการ
ศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ จึงสง
ผลใหบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหา
วิทยาลัยทักษิณโดยภาพรวมและรายขอทุกขออยใู นระดับ
มาก โดยบัณฑิตมีคา เฉลีย่ ความคิดเห็นในประเด็นความ
ตองการในการพัฒนาความรู ความสามารถ และความเชีย่ ว



    
ชาญในสาขาวิชาทีศ่ กึ ษามากทีส่ ดุ
สวนประเด็นที่บัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
นอยที่สุดคือทักษะและความสามารถในการใชภาษาไทย
เพือ่ การสือ่ สารและเชิงวิชาการนัน้ นาจะเปนเพราะวากอน
ทีน่ สิ ติ จะเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดมกี ารศึกษาและ
พัฒนาทักษะทางดานการใชภาษาไทยมาแลวในระดับ
ปริญญาตรี และเมือ่ เขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย
ผูสอนก็จะมีการเสริมและสอดแทรกทักษะเหลานี้ไวใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชาอยแู ลว เชน การรายงาน การวิ
เคราะหสงั เคราะห การสัมมนา การนำเสนอผลงาน ฯลฯ
โดยเฉพาะในรายวิชาการวิจัย นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัย
และหลักสูตร/สาขาวิชามีการจัดอบรมและจัดกิจกรรมเกีย่ ว
กับการพัฒนาทักษะของนิสิตในดานตาง ๆ อยูอยางสม่ำ
เสมอดวยแลว จึงสงผลใหบณ
ั ฑิตมีคา เฉลีย่ ความคิดเห็นใน
ประเด็นการพัฒนาทักษะและความสามารถในการใชภาษา
ไทยเพือ่ การสือ่ สารและเชิงวิชาการนอยทีส่ ดุ
4. บัณฑิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จากแบบสอบถามปลายเปด โดย
การจัดลำดับความถีส่ งู สุดในแตละดาน สรุปดังนี้ ควรปรับ
หลักสูตรและเนือ้ หาใหมคี วามทันสมัย หลากหลายและนา
สนใจ สอดคลองกับความตองการของกลมุ ผเู รียนและตลาด
แรงงาน รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงในโลกปจจุบนั มีการลง
พื้ น ที่ อ อกภาคสนามและศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ ศึ ก ษาเรี ย นรู
ประสบการณจริงใหมากขึน้ ควรมีสอื่ การเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหผู
เรียนศึกษาคนควาดวยตนเองไดสะดวกและรวดเร็ว เชน
การเรียนผาน Internet และการเรียนผาน e – learning การ
วัดประเมินผลการเรียนของอาจารยควรมีความยุตธิ รรมตรง
ไปตรงมาและนาเชือ่ ถือตามหลักเกณฑสามารถตรวจสอบ
ได ควรเพิ่มจำนวนอาจารยที่มีคุณวุฒิตามเกณฑและมี
ความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาใหมากขึน้ จัดหาหนังสือ ตำรา
และเอกสารในสำนักหอสมุดทีส่ ามารถศึกษาคนควาในการ
ทำวิจยั ควรมีใหมากขึน้ และมีความทันสมัย กรรมการตรวจ
รูปแบบมีการตรวจสอบใหโดยละเอียดและสามารถนำไป
แกไขไดครบถวนมากขึ้นแตควรกำหนดระยะเวลาการ
ตรวจทีช่ ดั เจนและสามารถยืดหยนุ ได หองน้ำมีไมเพียงพอ

ไมคอ ยสะอาด และมีกลิน่ ไมพงึ ประสงค ควรปรับปรุงให
สะอาดถูกสุขลักษณะ สถานที่จอดรถมีไมเพียงพอและ
เหมาะสมควรเพิม่ ใหมากขึน้ และควรมีระบบและชองทาง
ในการติดตามติดตอสื่อสารและใหขอมูลขาวสารแกศิษย
เกาทีส่ ำเร็จการศึกษาไปแลวอยางตอเนือ่ ง
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา ความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ ตี อ การจัดการ
ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ใน
ภาพรวมไมแตกตางจากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อืน่ ๆ เพราะทุกมหาวิทยาลัยตองบริหารจัดการใหไดตาม
เกณฑ ม าตรฐานคุ ณ ภาพเดี ย วกั น อาจแตกต า งกั น ใน
ประเด็นรายละเอียดซึ่งแตกตางกันออกไปตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยแตละแหงหรือตามความคิดเห็นของผู
ตอบแบบสอบถาม และประเด็นทีน่ า สนใจคือปญหาหรือ
ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยทักษิณในการวิจยั ครัง้ นีก้ บั ผลการวิจยั ใน
อดีต พบวา บางประเด็นเปนปญหาเดิมทีย่ งั คงมีหรือเกิดอยู
ตลอดมา แสดงใหเห็นวาการแกปญ
 หาบางเรือ่ งจำเปนตอง
ดำเนินการแกไขรวมกันอยางเปนระบบในทุกระดับ และมี
ความชัดเจนทัง้ ในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ าร รวม
ทั้งมีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อแกปญหาให
ลุลว ง ถึงแมวา บางปญหาอาจตองใชเวลานานก็ตาม

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
มีขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน
1. จากการจัดลำดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบวา ในดานอาคารสถานที่
บั ณ ฑิ ต มี มี ค า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น น อ ยที่ สุ ด โดยเฉพาะ
ประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอของสถานที่จอดรถ
รวมทัง้ ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดบัณฑิตมีความคิด
เห็นและขอเสนอแนะ ดานอาคารสถานทีเ่ ปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ไดแก หองน้ำมีไมเพียงพอ ไมคอ ยสะอาด และมี
กลิน่ ไมพงึ ประสงคควรปรับปรุงใหสะอาดถูกสุขลักษณะ



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

มากขึ้น สถานที่จอดรถมีไมเพียงพอและเหมาะสมควร
เพิ่มใหมากขึ้น และสถานที่ โตะ เกาอี้ สำหรับใหนิสิต
ทำงานและพักผอนมีนอ ยควรจัดหองสำหรับบริการใหแก
นิ สิ ต เปน การเฉพาะอยางเหมาะสมและเพีย งพอ ฯลฯ
มหาวิทยาลัยจึงควรใหความสำคัญกับการปรับปรุงและ
พัฒนาดานอาคารสถานที่สำหรับใหบริการนิสิตอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะเรือ่ งสถานทีจ่ อดรถ แม
จะมีการปรับปรุงพื้นที่จอดรถเดิมและสรางพื้นที่จอดรถ
ใหมไปบางสวนแลวก็ตามแตกย็ งั ไมเพียงพอตอปริมาณรถ
ยนตและรถจักรยานยนตของนิสติ บุคลากร และผมู าติดตอ
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเปนประเด็นที่มหาวิทยาลัย
จะตองนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งมีการ
บริหารจัดการใหเกิดความเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ตอไป
นอกจากนี้ในดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตในการ
ทำวิจัย ซึ่งสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก แตมี
เพียงประเด็นเดียวที่บัณฑิตมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลางคือจำนวนอาจารยที่จะทำหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระมีความเพียงพอ นา
จะเปนเพราะวาโดยทัว่ ไปทุกหลักสูตรจะมีอาจารยประจำ
จำนวน 5 คน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา แตขณะเดียวกันในบางหลักสูตร/สาขาวิชามีนิสิต
เปนจำนวนมากโดยเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน
แผน ข ซึง่ มีขอ จำกัดเรือ่ งสัดสวนภาระงานในการทำหนาที่
เปนอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระให
เพียงพอและสอดคลองกับจำนวนนิสติ ทีม่ ี จึงเปนประเด็น
ที่มหาวิทยาลัยจะตองนำไปพิจารณาปรับปรุงใหเปนไป
ตามเกณฑหรือมีแนวทางในการบริหารจัดการใหมอี าจารย
ประจำมาทำหนาทีเ่ ปนอาจารยทปี่ รึกษาฯ ใหเพียงพอตอไป
2. มหาวิทยาลัยควรนำผลการวิจยั ขอมูลความคิด
เห็นและขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ เชน ปญหา
และอุปสรรคที่ทำใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการ
ศึกษาชากวาเวลาทีก่ ำหนดหรือไมสำเร็จการศึกษา รวมทัง้
ความตองการในการพัฒนาศักยภาพของนิสติ ระดับบัณฑิต
ศึกษา เปนแนวทางใหแกหลักสูตร/สาขาวิชา คณะ และ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งใช ใ นการวางแผนปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา รวมทัง้ สอดคลองกับความตองการของผเู รียน สังคม
และประเทศชาติ ตามทิศทางและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
1. ควรศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณอยางตอ
เนื่องอยางนอยสามปตอครั้ง ประกอบกับครั้งนี้เปนการ
ศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงควรรวมมือกับ
คณะและหลักสูตร/สาขาวิชาตาง ๆ ในการศึกษาความคิด
เห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่ ใหได
ขอมูลเชิงลึกของคณะและหลักสูตร/สาขาวิชา จะทำใหเห็น
แนวโนมและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
รวมทั้งประเด็นปญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาตามสถานการณและระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ น
แปลงไปของหนวยงานทุกระดับทั้งหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะ และมหาวิทยาลัย เพือ่ เปนขอมูลสำหรับการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่องตอไป
2. ควรศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยในการสำเร็จ
การศึกษาลาชาของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยจำแนกตามแผนการศึกษาของนิสติ (แผน ก และ
แผน ข) ซึ่ ง มี ค วามจำเพาะและแตกต า งกั น ในหลาย
ประเด็น เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและมีรายละเอียดสอด
คลองตรงตามสภาพจริงมากยิง่ ขึน้
3. ควรนำขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปน
ขอมูลที่นาสนใจมาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะห
และวิจยั ตอยอดในเชิงลึกเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาและสงเสริม
สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น เชน
ระยะเวลาทีบ่ ณ
ั ฑิตเขาศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ความสอด
คลองของงานทีบ่ ณ
ั ฑิตทำกับหลักสูตร/สาขาวิชาทีเ่ รียน การ
นำความรทู บี่ ณ
ั ฑิตไดรบั จากการศึกษาไปใชในการทำงาน
หรือประกอบอาชีพ องคความรหู รือผลสัมฤทธิจ์ ากผลงาน
วิจยั ทีท่ ำ (วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ) รวมทัง้ การนำผล
งานวิจยั ไปใชประโยชน เปนตน
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บทคัดยอ
การวิจยั เรือ่ งผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสถิตสิ ำหรับการวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตรของนิสติ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตระหวางการใชเอกสารประกอบการสอนกับตำราเรียนปกติ มีวตั ถุประสงคเพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาสถิตสิ ำหรับการวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตรของนิสติ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตระหวางการใชเอกสาร
ประกอบการสอนกับตำราเรียนปกติ ประชากรคือนิสิตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตซึ่งแบงเปนกลุมควบคุมศูนย
ระนองและกลมุ ทดลองศูนยสระแกวกลมุ ละ 29 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชคอื เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิตสิ ำหรับการวิจยั
ทางรัฐประศาสนศาสตรและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิใ์ นการเรียน วิเคราะหขอ มูลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนของนิสติ กลมุ ทดลองทีผ่ า นการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนกับนิสติ กลมุ ควบคุมทีใ่ ชตำราเรียนปกติโดย
ใชการทดสอบสถิติ นอนพาราเมตริก The Mann – Whitney U Test แบบ Independent Sample U Test ทีร่ ะดับนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 พรอมทัง้ วิเคราะหดว ยสถิตคิ า เฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวานิสติ กลมุ ทดลองทีผ่ า นการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนกับนิสติ กลมุ ควบคุมทีใ่ ชตำรา
เรียนปกติมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนไมแตกตางกันทีร่ ะดับนัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 นอกจากนีย้ งั พบวาความรขู อง
นิสติ กลมุ ทดลองหลังผานการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนมีความรนู อ ยกวานิสติ กลมุ ควบคุมทีเ่ รียนโดยตำรา
ปกติ

Abstract
The purposes of this research were to compare the results of students studying “Public Administration Research”
in the Master of Public Administration program differentiated by teaching using documents or a commercial textbook.
The study was composed of Master of populations 58 master of Public Administration students. The populations used
in the experimental group were 29 students of Sra Kaeo Education Center and 29 students of Ranong Education Center
in a control group. Tools used for this research included: 1) Documents used for teaching”statistics for Public
Administration Research” created specially by the researcher, and; 2) A test sheet. The data was analyzed by mean,

    



and standard deviation. To test the hypothesis, nonparametric statistics by the Mann-Whitney U Test was used with
level of statistical significance set at 0.05.
The research results were as follows: 1) result for the experimental group and control group were not different at a
statistical significance of 0.05. 2) We also found that the scores of the experimental group used documents were lower
than the control group which used regular textbooks.
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
Keywords: Achievement

บทนำ
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่มุงใหผูเรียน
รจู กั การเรียนรดู ว ยตนเองโดยมีอาจารยเปนผแู นะนำความ
รูในเรื่องตาง ๆ และจุดประเด็นนำเสนอเปนขอถกเถียง
ทางวิชาการใหมกี ารคิดตอเนือ่ งหรือแนะนำใหไปหาความ
รูเพิ่มเติม ดังนั้นการเรียนในระดับนี้ผูเรียนจึงจำเปนตอง
มีทักษะพื้นฐานการเรียนรูหลายดานเชนการวิเคราะห
ขอมูล การสังเคราะหขอมูล หากไมมีการฝกฝนหรือใช
ทักษะดังกลาว การเรียนในสถาบันอุดมศึกษายอมไมแตก
ตางจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาทีเ่ รียนตามทีอ่ าจารย
เปนผูมอบความรูให ดังนั้นไมวาจะเรียนรูวิชาใดก็ตาม
ยอมตองรูจักการใชทักษะเหลานี้อยางหลีกเลี่ยงไมได
เพราะทักษะดังกลาวเปนพื้นฐานที่จะนำไปสูการเพิ่มพูน
ความรแู ละพัฒนาความรู จนถึงการสรางองคความรใู หมได
ในทีส่ ดุ คณะวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
เห็นความสำคัญของการเรียนรูดังกลาว จึงเปดสอนวิชา
สถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรซึ่งเปนวิชา
แกน 3 หนวยกิต เนนความเขาใจดานเนือ้ หาทางสถิตแิ ละ
วิธกี ารประยุกตสถิตสิ ำหรับการวิจยั รวมถึงขัน้ ตอนการใช
สถิตกิ ารตัง้ สมมติฐานและตัวแปร การนิยามปฏิบตั กิ าร การ
ออกแบบการวิจยั ประชากรและกลมุ ตัวอยาง การวัดและ
เครือ่ งมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัด การเก็บ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การนำเสนอและ
การเขียนรายงานการวิจัยรวมทั้งแนวทางในการทำวิทยา
นิพนธไดอยางถูกตอง ดังนัน้ นิสติ ทีเ่ รียนในวิชานีห้ ลังจาก
ศึกษาแลวจะตองมีความเขาใจเนือ้ หาวิชาอยางถองแทและ
สามารถนำความรทู ไี่ ดไปปรับใชใหตรงกับเปาหมายตาม
เจตนารมณของหลักสูตร (1)

การจัดการเรียนการสอนผูสอนตองจัดประสบการณการ
เรียนรู ใหสอดคลองกับความรคู วามสามารถพืน้ ฐานของผู
เรียนทีแ่ ตกตางกันทำใหบางครัง้ เกิดปญหากับผสู อนทีต่ อ ง
จัดกิจกรรมหลากหลายเพือ่ สนองตอบตอความแตกตางของ
ผเู รียนแตละคน การสอนควบคกู บั การสังเกต เก็บรวบรวม
ขอมูล ผูเรียนในชั้นมาวิเคราะห ศึกษาสภาพ จึงเปนสิ่ง
จำเปนและสำคัญที่ตองดำเนินการตลอดเวลา การวิจัยใน
ชัน้ เรียนจะเริม่ ขึน้ หลังจากผสู อนสรุปไดวา ปญหาคืออะไร
เกิดทีไ่ หน และมีแนวทางจะแกปญ
 หานัน้ ไดอยางไรกลาว
คือผสู อน คิดหาวิธแี กปญ
 หาทดลองใชจนไดผลแลวพัฒนา
เปนนวัตกรรม สามารถนำไปเผยแพรไดตอ ไป ดังนัน้ ดวย
เหตุผลดังกลาวจากการทีผ่ วู จิ ยั เปนอาจารยผสู อนวิชาสถิติ
สำหรั บ การวิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร ม าหลายรุ น
พบปญหาหรืออุปสรรคคือนิสติ มีความรพู นื้ ฐานทางสถิตทิ ี่
แตกตางกัน นิสิตยังไมเขาใจอยางถองแทในการใชสถิติ
เพื่อการวิจัยอันมีสาเหตุมาจากความซับซอนของตัวสถิติ
เองตลอดจนเกิดปญหาจากการถายทอดระหวางผสู ง และผู
รับทำใหเกิดปญหาขึ้น ปญหาเหลานี้หากผูสอนไมสนใจ
และปลอยใหปญ
 หาหรืออุปสรรคนัน้ ผานไป เสมือนไมมี
อะไรเกิดขึ้น จะทำใหปญหาเหลานั้นยังคงมีอยูตอไป
เพราะไมมกี ารแกไข ดวยเหตุผลนีผ้ สู อนจึงนำปญหาหรือ
อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ มาคิดหาสาเหตุโดยผานการทำวิจยั ในชัน้
เรียนโดยหากพบคำตอบจากการวิจยั จะนำผลการวิจยั ทีไ่ ด
ไปดำเนินการแกไขเพื่อใหปญหาหมดไป และจะสงผลดี
ตอนิสติ ทีอ่ ยใู นกระบวนการการเรียนการสอนอยางเต็มที่
(2) เพราะการเรียนการสอนในชัน้ เรียน คือ กิจกรรมทีเ่ กิด
ขึน้ ระหวาง ผสู อนกับผเู รียน บทบาทของผสู อน คือการจัด
ประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรใหกับผูเรียนทั้งชั้น
การสอนคงไมใชเรื่องยากเลย ถาผูเรียนทั้งหมดมีพื้นฐาน
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ความรเู หมือนกัน มีความสามารถทัดเทียมกัน และพรอม
จะเรียนรไู ดจากวิธกี ารสอนของผสู อนคนเดียวไดทกุ เวลา
แตในความเปนจริงผเู รียนทัง้ ชัน้ มีความรคู วามสามารถพืน้
ฐานแตกตางกัน จึงมักเกิดปญหาในการเรียนการสอนกับผู
สอน ผสู อนจึงควรเลือกวิธกี ารสอนทีเ่ หมาะสมกับผเู รียน
โดยสวนรวม ผสู อนตองพยายามคิดคนวิธสี อน สือ่ ตลอด
จนเครือ่ งมือใหมๆ มาชวยในการเรียนการสอน (3) เพือ่ แก
ปญหาและเพือ่ พัฒนาคุณภาพของผเู รียนเปนการปรับปรุง
พัฒนาและแกไขปญหา ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสอนจึงจัด
ทำเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิตสิ ำหรับการวิจยั ทาง
รัฐประศาสนศาสตรขนึ้ เพือ่ เปนแนวทางในการสอนนิสติ
แตไดพบขอมูลจากการสนทนากับนิสติ ทีเ่ รียนวาเอกสารที่
ใชประกอบการสอนนัน้ อานทำความเขาใจยาก ดังนัน้ เพือ่
เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ของวิชาสถิตสิ ำหรับการวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพตอไป ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทำงานวิจัยเพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอนที่ผูวิจัยจัดทำขึ้น
นัน้ มีคณ
ุ ภาพเพียงใด โดยผลของการวิจยั ทีไ่ ดจะนำไปใช
ปรับปรุงหรือพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรวมถึงการ
เรียนการสอนและยังเปนขอมูลสำหรับการบริหารจัดการ
เพือ่ สนับสนุนปรับปรุงพัฒนาใหการเรียนการสอนในชัน้
เรียนเปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ
สำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรของนิสิตรัฐประ
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิตระหวางการใชเอกสารประกอบ
การสอนกับตำราเรียนปกติ

สมมติฐานการวิจยั
นิสิตกลุมทดลองที่ผานการเรียนโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนกับนิสติ กลมุ ควบคุมทีใ่ ชตำราเรียนปกติมี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแตกตางกัน

กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิ จั ย เรื่ อ งผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสถิ ติ
สำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรของนิสิตรัฐประ
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิตระหวางการใชเอกสารประกอบ
การสอนกับตำราเรียนปกติ มีกรอบแนวความคิด ดังนี้

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

การทดสอบความรู
- ทดสอบความรกู ลมุ ทดลอง
- การทดสอบความรกู ลมุ ควบคุม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธดี ำเนินการวิจยั

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตระหวางการใชเอกสาร
การวิ จั ย เรื่ อ งผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสถิ ติ ประกอบการสอนกั บ ตำราเรี ย นปกติ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง
สำหรั บ การวิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร ข องนิ สิ ต ทดลองแบบ Two Group Post-test Design.



    
กลมุ

T

ความรหู ลังเรียน

กลมุ ทดลอง
(E)
กลมุ ควบคุม
(C)

X

OE1

-

OC1

ประชากร
การวิจัยครั้งนี้ ประชากร คือนิสิตรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จำนวน 58 คน
ประกอบดวยนิสิตรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิตศูนย
ระนองเป น กลุ ม ควบคุ ม จำนวน 29 คนและนิ สิ ต
รั ฐ ประศาสนศาตรมหาบั ณ ฑิ ต ศู น ย ส ระแก ว เป น กลุ ม
ทดลองจำนวน 29 คน

เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิตสิ ำหรับการ
วิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนโดยมีวธิ ี
ดำเนินการสรางและหาคุณภาพของแบบวัดโดยสรางเปน
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอและแบบ
เติมคำ 2 ข อ เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชดัชนีความสอด
คลองระหวางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกับผลการ
เรียนรทู คี่ าดหวังโดยกำหนดคะแนนความคิดเห็นดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอสอบนีต้ รงกับผลการเรียน
รทู คี่ าดหวัง
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบนีต้ รงกับผลการเรียน
รทู คี่ าดหวัง
-1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมตรงกับผลการเรียน
รทู คี่ าดหวัง
วิเคราะหดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร IOC
(Index of Objective Congruence) ไดคาดัชนีความสอด
คลอง 0.66 -1.00 ถือวาแบบวัดผลสัมฤทธิอ์ ยใู นเกณฑความ
ตรงเชิงเนื้อหาที่ใชได

วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) ของขอสอบแตละ
ขอ พบวาขอสอบทีม่ คี า ความยากงายอยรู ะหวาง 0.17-0.97
โดยขอสอบทีม่ คี า ความยากงายต่ำกวา 0.20 ไดดำเนินการ
ปรับปรุงขอสอบ
วิเคราะหหาคาอำนาจจำแนก (r) พบวามีคา อำนาจ
จำแนก (r) มากกวา 0.20 ขึน้ ไป สวนขอสอบทีม่ คี า อำนาจ
จำแนกต่ำกวา 0.20 ไดดำเนินการปรับปรุงแกไขขอสอบ
นำขอสอบไปวิเคราะหหาคาความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ
โดยใชสตู ร Kuder Richardson (KR-20) ไดคา ความเชือ่ มัน่
ทัง้ ฉบับเทากับ .71 ซึง่ ถือวามีความนาเชือ่ ถือ สามารถนำไป
ใชไดนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการสอนฉบับจริง
ไปใชได

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจยั ครัง้ นีด้ ำเนินการระหวางเดือน พฤษภาคม
2554 ถึง มีนาคม 2556

การวิเคราะหขอ มูล
เปรียบเทียบนิสิตกลุมทดลองที่ผานการเรียนโดย
ใชเอกสารประกอบการสอนกับนิสติ กลมุ ควบคุมทีใ่ ชตำรา
เรียนปกติมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนแตกตางกันโดยใชการ
ทดสอบสถิติ นอนพาราเมตริก The Mann – Whitney U
Test แบบ Independent Sample U Test ทีร่ ะดับนัยสำคัญ.05
พรอมทั้งวิเคราะหดวยสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน



ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสถิตสิ ำหรับการวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตรของ
นิสติ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตระหวางการใชเอกสารประกอบการสอนกับตำราเรียนปกติ

ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบนิสติ กลมุ ทดลองที่
ผานการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติ
สำหรับการวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตรกบั นิสติ กลมุ ควบ
คุมทีใ่ ชตำราเรียนปกติมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนไมแตกตาง
กันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยัง
พบวาความรูของนิสิตกลุมทดลองศูนยสระแกวหลังผาน
การเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิตสิ ำหรับ
การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตรมคี วามรนู อ ยกวานิสติ กลมุ
ควบคุมศูนยระนองทีเ่ รียนโดยตำราปกติ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากสมมติ ฐ านการวิ จั ย พบว า พบว า นิ สิ ต กลุ ม
ทดลองทีผ่ า นการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชา
สถิตสิ ำหรับการวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตรกบั นิสติ กลมุ
ควบคุมที่ใชตำราเรียนปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม
แตกตางกันทีร่ ะดับนัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจยั

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรของนิสิตรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ระหว า งการใช เ อกสาร
ประกอบการสอนกับตำราเรียนปกติไดผลดังตอไปนี้
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบนิสติ กลมุ ทดลองทีผ่ า น
การเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนกับนิสติ กลมุ ควบ
คุมที่ใชตำราเรียนปกติพบวานิสิตกลุมทดลองที่ผานการ
เรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนกับนิสติ กลมุ ควบคุม
ที่ใชตำราเรียนปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตาง
กันทีร่ ะดับนัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ทัง้ นีเ้ ปนเพราะ
เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิตสิ ำหรับการวิจยั ทางรัฐ
ประศาสนศาสตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนครั้งแรกยังขาด
ความสมบูรณจงึ ตองมีการปรับปรุงใหมคี วามสมบูรณถกู
ต อ งครบถ ว นยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด ขั ด แย ง กั บ
เสาวลักษณ รอดผล (4) ไดทำการศึกษาเรือ่ งการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเรือ่ ง เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ส31101 ชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชดุ การสอน แบบศูนยการเรียนกับ
การสอนปกติ พบวาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลอง และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลัง
เรียนของนักเรียนกลมุ ควบคุมแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบวาความรูของนิสิต
กลมุ ทดลองศูนยสระแกวหลังผานการเรียนโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาสถิตสิ ำหรับการวิจยั ทางรัฐประศาสน
ศาสตรมีความรูนอยกวานิสิตกลุมควบคุมศูนยระนองที่
เรี ย นโดยตำราปกติ แ สดงว า ตำราที่ นิ สิ ต เรี ย นมี ค วาม
สมบูรณมากกวาจึงควรตองเรงปรับปรุงเอกสารประกอบ
การสอนใหมคี ณ
ุ ภาพเทียบเทาตำราจะถือวาเปนสือ่ ทีม่ ปี ระ
สิทธิภาพซึง่ จะสงผลดีสอดคลองกับแนวคิดของ เบบ, มอ
ทเททและโรส (5) ที่กลาววาการเรียนคือกระบวนการที่
จะพัฒนาทักษะเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานหรือภารกิจที่
จะตองกระทำไดอยางดีมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และหากการ
เรี ย นนั้ น ผ า นสื่ อ การสอนที่ มี คุ ณ ภาพก็ จ ะช ว ยให ผู เ ข า
อบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาไดงายขึ้นและสอด
คลองกับ ชูชัย สมิทธิไกร(6) ที่ไดกลาวถึงการเรียนคือ
กระบวนการอบรมอยางเปนระบบเพื่อสรางหรือเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ ความสามารถและเจตคติ อันจะชวยปรับปรุง
ใหการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ยิง่ หากวาการเรียน
นัน้ มีเครือ่ งมือทีช่ ว ยใหนสิ ติ สามารถทำความเขาใจไดงา ย
ก็ จ ะยิ่ ง ส ง ผลให ผู เ รี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจในเนื้ อ หา
มากกวาการสอนโดยไมมีเครื่องมือชวยเพื่อเพิ่มความเขา
ใจนอกจากนีย้ งั สอดคลองกับนิรนั ดร จุลทรัพย (7) ทีไ่ ดให
ความหมายของการเรียนไววาหมายถึงกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู ทักษะหรือความชำนาญ
และทัศนคติ ทีเ่ หมาะสมใหเกิดขึน้ แกบคุ ลากรอันจะนำไป
สกู ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในลักษณะทีส่ อดคลองกับเปา
หมายขององคการและสภาพแวดลอมโดยทั่วไปเพื่อยก
ระดับมาตรฐานการทำงานใหสูงขึ้นและทำใหบุคลากรมี
ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานมากยิ่งขึ้น สวนใน
ความคิ ด เห็ น ของผู วิ จั ย เห็ น ว า ความรู ข องนิ สิ ต กลุ ม
ทดลองศูนยสระแกวหลังผานการเรียนโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนมีความรนู อ ยกวานิสติ กลมุ ควบคุมศูนย
ระนองที่เรียนโดยตำราปกติเพราะคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนยั ง ไม ไ ด ม าตรฐานจึ ง ต อ งปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนใหมคี ณ
ุ ภาพมากขึน้



    
เพือ่ จะไดใชสอนสำหรับนิสติ รนุ ตอไป
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการทำวิจัย
จากผลการวิ จั ย พบว า ความรู ข องนิ สิ ต กลุ ม
ทดลองศูนยสระแกวหลังผานการเรียนโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนมีความรนู อ ยกวานิสติ กลมุ ควบคุมศูนย
ระนองทีเ่ รียนโดยตำราปกติจงึ เสนอแนะใหมกี ารปรับปรุง
คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนใหมคี ณ
ุ ภาพมากขึน้
เพือ่ จะไดใชสอนสำหรับนิสติ รนุ ตอไป
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
ควรทำวิจัยเชิงทดลองแบบ Two Group Pre-test
Post-test Design เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม
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การประยุกตใช Positive Deviance (PD) กับงานวิจยั R2R และ
งานวิจยั สถาบัน
Applying Positive Deviance on Routine-to-Research (R2R) and
Institution Research
ดร.ภิญโญ รัตนาพันธ1*ุ
อาจารยประจำ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
*Correspondent author: rpinyo@kku.ac.th
1

บทนำ ในบทความนีผ้ เู ขียนไดนำเสนอเครือ่ งมือใหมทใี่ ชสำหรับการวิจยั R2R และการวิจยั สถาบัน ทีเ่ รียกวา Positive
Deviance (PD) ซึง่ เปนกระบวนการคนหาบุคคล หรือกลมุ บุคคลทีม่ พี ฤติกรรม ความสามารถ หรือกลยุทธทที่ ำใหตนเอง
สามารถแกปญ
 หาบางประการได ทัง้ ๆทีค่ นในชุมชนสวนใหญทำไมได เมือ่ คนพบแลวชุมชนสามารถถอดแบบความ
สำเร็จ เพือ่ นำมาสรางการเปลีย่ นแปลงใหกบั ชุมชน หรือสังคมไดอยาง ไดผล อยางยัง่ ยืนโดยลดการพึง่ พิงจากผเู ชีย่ วชาญ
ภายนอก เนือ่ งจาก PD มีสมมติฐานวาในทุกชุมชม ทุกองคกร สมาชิกมีความรู มีความสามารถทีจ่ ะสามารถแกปญ
 หาของ
ตนเองไดดอี ยแู ลว PD จึงเปนเครือ่ งมือทีเ่ ปนทางเลือกในการทำวิจยั ทีน่ า สนใจมากเครือ่ งมือหนึง่ โดยสามารถนำไป
ประยุกตใชกบั สาขาวิชาใดๆ ก็ไดไมวา จะเปนสายวิทยาศาสตรสขุ ภาพ การศึกษา และการพัฒนาองคกร

นิยามและความเปนมาของ Positive Deviance
Positive Deviance (PD) คือวิธีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือสังคม โดยอาศัยการสังเกตวาในชุมชนใดๆ
จะมี ค นคนใดคนหนึ่ ง หรื อ กลุ ม คนกลุ ม หนึ่ ง (เรี ย กว า
Positive Deviants) ซึง่ มีความแตกตางจากคนอืน่ เนือ่ งจาก
มีพฤติกรรม หรือกลยุทธทที่ ำใหพวกเขามีทางแกปญ
 หาที่
ดีกวาคนอืน่ ๆ ทัง้ ๆทีบ่ คุ คลนัน้ ๆ หรือกลมุ คนนัน้ ๆ ลวนแลว
ไดรบั ทรัพยากรจากแหลงเดียวกันทีอ่ าจขาดแคลนเชนกัน
หรือเผชิญความทาทาย หรืออุปสรรคเชนเดียวกับคนอืน่ ๆ
แตกลับประสบความสำเร็จ ในขณะที่คนสวนใหญไม
ประสบความสำเร็จ PD ถือกำเนิดขึน้ เมือ่ ทศวรรษ 90 โดย
เจอรี่ยและโมนิค สเตอรนิน โดยทั้งสองไดเขามาชวย
ประเทศเวี ย ดนามแก ป ญ หาภาวะทุ พ โภชนาการ ตาม
โครงการ Save the Children in Vietnam ซึง่ ไดรบั การสนับ
สนุนโดยองคกรสหประชาชาติ ในครั้งแรกก็ไดใหความ
ชวยเหลือแบบทีท่ ำกันมาเชนการรับบริจาค การศึกษา การ
ฝกอบรม แตภาวะทุพโภชนการก็ยังสูงถึง 64% ตอน
โครงการจบลง เมือ่ ไมมงี บประมาณ และตองจบโครงการ

โดยกอนสิ้นสุดโครงการไมนาน ทั้งสองไดตั้งขอสังเกต
เห็นวา มีครอบครัวบางครอบครัวในชุมชน ที่แมยาก
จนเหมือนกัน แตลูกๆกลับไมมีภาวะขาดสารอาหาร เมื่อ
ทำการสืบสาวตอก็พบวาครอบครัวสองสามครอบครัว
ดังกลาวมีพฤติกรรมทีต่ า งจากครอบครัวอืน่ เมือ่ เขาไปตรวจ
สอบโดยละเอียดก็พบวาครอบครัวดังกลาวแทนทีจ่ ะปอน
ขาวลูกเพียงสองมื้อเหมือนครอบครัวชาวเวียดนามอื่นๆ
ทำกัน ครอบครัวนีป้ อ นขาวลูกสามสีม่ อื้ ตอวัน โดยมีการ
เสริมอาหารเด็กดวยมันหวาน กุงและปู ซึ่งชาวเวียดนาม
มองวาไมคอ ยเหมาะสม หลังคนพบ มีการเอาเรือ่ งราวนี้
คณะผูวิจัยมิไดเอาไปเลาตอเทานั้น หากแตมีการจัดโครง
การเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเชิญคุณแมในพื้นที่เปาหมาย
โดยใหนำวัตถุดิบคือมันหวาน กุงและปูมาดวย จากนั้น
คณะนักวิจัยจะพาคุณแมทั้งหมด ปรุงอาหารแลวพากัน
ปอนเด็กตรงนั้นเลย ภายในสองป ในพื้นที่ทดลอง แนว
คิดนี้เผยแพรออกไป ภาวะทุพภโภชนการลดลงถึง 85%
โดยเมือ่ ออกจากพืน้ ทีน่ ไี้ ปแลว พฤติกรรมการใหอาหารเด็ก
แบบใหมนยี้ งั คงอยู และกลายเปนวัฒนธรรมใหมในทีส่ ดุ

    



(ทีม่ า: http://academics.utep.edu/Default.aspx?tabid=64192)
PD เปนวิธกี ารแกปญ
 หาทีเ่ นนจุดแข็งเพือ่ สรางการ
และหลากหลายในชุมชน ดวยเหตุนี้ PD จึง พยายาม
เปลีย่ นแปลงในระดับพฤติกรรมและสังคม วิธกี ารนีช้ ว ย
มงุ ทีจ่ ะดึงปญญารวมของชุมชนออกมา เพือ่ แกปญ
 หา
ใหชุมชนคนพบคำตอบสำหรับปญหาที่ซับซอน ซึ่งเปน
ตางๆ ที่จำเปนตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คำตอบทีม่ อี ยแู ลว วิธกี ารแบบ PD แตกตางจากการแกปญ หา
หรือการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
แบบเดิมๆ เพราะไมไดเนนทีก่ ารดึงทรัพยากรจากภายนอก • ความยั่งยืนเปนหัวใจของ PD และ PD เองก็ทำให
มาชวยมากนัก โดยตัวกระบวนการเองจะเนนที่การเชื้อ
ชุมชนหรือองคกรสามารถสืบคนและคนพบคำตอบสู
เชิญใหชมุ ชน รวมกันคนหาคำตอบจากชุมชนเอง ซึง่ อาจ
การแกปญ
 หาทีย่ งั่ ยืนกวา เนือ่ งจากเปนพฤติกรรมทีไ่ ม
ยัง่ ยืนและสรางสรรคกวา ปจจุบนั ไดมกี ารใช PD แกปญ
 หา
ปรกติทมี่ กี ารปฏิบตั อิ ยแู ลวในชุมชน แตนำไปสคู วาม
ในหลายวงการไมวา จะเปนภาวะทุพโภชนการในเด็ก การ
สำเร็จ ภายใตขดี จำกัดและความทาทายในปจจุบนั
แกปญ
 หาเด็กออกจากโรงเรียนกอนวัยอันควร การติดเชือ้ • การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมใดๆจะมีความเปนไปไดสงู
ในโรงพยาบาล
กวาหากอาศัยการปฏิบตั ิ มากกวาเพียงแครเู ฉยๆ
PD มีสมมติฐานดังตอไปนี้
• ชุมชนมีคำตอบตอทุกปญหาอยแู ลว คนในชุมชนลวน กระบวนการการวิจย
ั แบบ Positive Deviance
เปนผูเชี่ยวชาญในการแกปญหาของตนเอง
• ชุมชนมีการจัดการตนเอง และมีทรัพยากรมนุษย รวม 1. การเชือ้ เชิญ: เริม่ ตนดวยการเชือ้ เชิญชาวชุมชน หรือ
ทั้งสินทรัพยสังคมที่จะสามารถนำมาแกปญหาใดๆ
คนในองคกร ทีต่ อ งการแกปญ
 หาทีช่ มุ ชนหรือองคกร
ก็ได
เผชิญอยู ขัน้ ตอนนีส้ ำคัญมากเนือ่ งจากจะเปนขัน้ แรก
• ชุมชมมีปญ
 ญารวม มีวธิ กี ารทีไ่ มจำเปนตองอาศัยการชี้
ทีช่ มุ ชนจะรสู กึ ถึงความเปนเจาของกระบวนการทีพ่ วก
นำจากผนู ำในชุมชน หรือผเู ชีย่ วชาญนอกชุมชนเพียง
เขาจะนำไปสูการแกปญหา
อยางเดียวเทานั้น ปญญาดังรวมดังกลาวมีอยูมากมาย



การประยุกตใช Positive Deviance (PD) กับงานวิจยั R2R และงานวิจยั สถาบัน

2. การนิยามปญหา : ชุมชน หรือคนในองคกรตองเปน
ศูนยกลางในการกำหนดประเด็นปญหาดวยตนเอง ซึง่
มักนำไปสูการกำหนดประเด็นปญหาที่ตางจากความ
เห็นของ “ผเู ชีย่ วชาญภายนอก” อนึง่ ชุมชนควรเปนผู
รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเพือ่ กำหนดตัวชีว้ ดั ซึง่ จะเปด
โอกาสใหชมุ ชน หรือคนในองคกรสะทอนปญหาผาน
หลักฐานทีม่ ตี วั เลขประกอบ และเพือ่ จะสามารถนำตัว
เลขดังกลาวไปวัดความกาวหนาของโครงการได ใน
การเริม่ กระบวนการนีช้ มุ ชนหรือองคกรตองมีการระบุ
ผมู สี ว นไดเสีย และผตู ดั สินใจตางๆใหไดตงั้ แตแรก ทัง้
นีต้ ลอดกระบวนการทำ PD นัน้ ชุมชนสามารถดึงผมู ี
สวนไดเสียและผูตัดสินใจเขามามีสวนรวมไดตลอด
เวลาอยางไมมจี ำกัด
3. คนหาบุคคลหรือกลมุ คนทีเ่ ปน PD : ขัน้ ตอนนีอ้ าศัย
การศึกษาขอมูล และการสังเกต จากนัน้ เปนการระบุหา
คนหรือกลุมบุคคลที่มีพฤติกรรมแตกตางจากกลุมอื่น
(Positive Deviants)
4. คนหาแนวทางการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ไมปรกติ
แตสรางผลกระทบในเชิงบวกสูง: ขั้นตอนนี้เรียกวา
การสืบคนหา Positive Deviance (Positive Deviance
Inquiry) โดยชาวชุมชน หรือคนในองคกรรวมกันคนหา
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีพฤติกรรมตางจากผูอื่น แต
สามารถสรางผลกระทบเชิงบวกได (Positive Deviants)
จากนัน้ ชวยกันถอดพฤติรรม ทัศนคติ หรือความเชือ่ ที่
ทำใหคนหรือบุคคลกลมุ นัน้ สรางผลกระทบในเชิงบวก
ใหกบั ชุมชนหรือองคกรนัน้ ๆ หัวใจสำคัญของขัน้ ตอน
นีม้ ใิ ชอยทู กี่ ารยกยองใครใหเปนบุคคลตนแบบ การคน
หานีเ้ พือ่ ยืนยันตัวบุคคลจริง วาเปนบทพิสจู นทมี่ ชี วี ติ
วามีบคุ คล “ในชุมชนหรือองคกร” ทีไ่ ดแกปย หาดังกลาว
ไดแลว โดยไมตอ งพึง่ พิง “ผเู ชีย่ วชาญจากภายนอก”
5. การออกแบบโครงการ: หลังจากทีช่ มุ ชน หรือองคกร
คนพบกลยุทธที่ออยูเบื้องหลังความสำเร็จแลว ชาว
ชุมชนจะชวยกันกำหนดวาจะยอมรับ “กลยุทธ” ใดบาง
จากนั้นจะชวยกันวางแผนขยายผล เพื่อใหชาวชุมชน
อืน่ ๆเลียนแบบกลยุทธความำสเร็จนัน้ อนึง่ การทำ PD
จะไมเนนการขยายผลโดยการเลาเรื่อง “แบบอยางที่
ดีที่สุด (Best Practice)” เทานั้น หากแตจะชวยชาว
ชุมชนเรียนรจู ากการปฏิบตั จิ ริงดวย

6. การติดตามผลและการประเมินผล: การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ PD จะทำผานกระบวนการทีเ่ นน
การมีสว นรวมของชุมชน ดังนัน้ ชุมชนจะเปนผตู ดั สิน
ใจวาจะติดตามผลและประเมินอยางไร และเมื่อไร
เครื่องมือที่ชุมชนเลือกใชก็จะเหมาะกับบริบทของ
โครงการนั้นๆ ดวยเหตุนี้แมกระทั่งชุมชนที่รูหนังสือ
นอยมาก ก็จะสามารถติดตามผลไดโดยอาศัยรูปภาพ
และเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมอืน่ ๆ การประเมินผลจะเปด
โอกาสใหชาวชุมชนสามารถเห็นความกาวหนาของ
โครงการ เมื่อเทียบกับเปาหมายและชวยใหสามารถ
เกิดการตอกย้ำพฤติกรรม ทัศนคติและความเชือ่ ใหมๆ
ไดมากยิ่งขึ้น
7. การขยายผลในมิติที่ใหญขึ้น: การขยายผลโครงการ
PD ในสามารถทำใหเกิดขึน้ ไดโดยผานการสังเกตเห็น
ความสำเร็จของชุมชนอืน่ ๆ โดยผานการประสานของ
นักวิจัย หรือที่ปรึกษานักพัฒนาองคกร แตอยางไร
ก็ตามไมวา จะขยายตัวไปในระดับใด กระบวนการคน
หา PD ของชุมชนยังคงเปนหัวใจสำคัญตอการยอมรับ
พฤติกรรม ทัศนคติและความรใู หมๆ
กรณี ศึ ก ษา Positive Deviance ที่ โ รงพยาบาลป า ติ้ ว
จังหวัดยโสธร
ที่โรงพยาบาลปาติ้วจังหวัดยโสธร มีการพัฒนา
โครงการ R2R (Umboon S., Lakornwong N., Ruangchaivut
E. And Rattanaphan P. (2012) เกีย่ วกับโรคกลัวเข็มฉีดยา
ขึน้ มาก ถือเปนตัวอยางการทำ Positive Deviance ไดเปน
อยางดี โดยดำเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การเชื้ อ เชิ ญ : เริ่ ม ด ว ยการเชิ ญ ชวนบุ ค ลากรโรง
พยาบาลเขารวมโครงการวิจยั R2R
2. การนิยามปญหา : บุคลากรระบุปญ
 หาเจอเจาะเข็มน้ำ
เกลือเขาเสนพบวามีพยาบาลบางทานเจาะหลายครั้ง
ไมเขา โดยจากการเก็บสถิตริ ะหวางวันที่ 1-31 ธันวาคม
พศ. 2555 ในผปู ว ย 60 คน พบวามีอตั ราการฉีดเขาเสน
ครั้งเดียวเพียง 75%
3. คนหาบุคคลหรือกลมุ คนทีเ่ ปน PD : จากการสอบถาม
คนพบวามี Positive Deviants คือมีพยาบาลสองทาน
ที่ “เจาะ” ครัง้ เดียวเขา คือมีอตั ราการเจาะเข็มนำเกลือ
เขาเสนเลือกครั้งเดียวสูงมาก



    

4. คนหาแนวทางการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ไมปรกติ 6. การติดตามผลและการประเมินผล: จากการติดตาม
แตสรางผลกระทบในเชิงบวกสูง: มีการสอบถาม
หลังการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารคนพบวาาอัตรการเจาะ
คณะพยาบาลในโรงพยาบาลแนะนำวาควรใหพยายา
เข็มน้ำเกลือเขาเสนรัง้ เดียว เพิม่ จาก 25% เปน 75%
ลสองทานนีเ้ ปดการอบรมใหคนอืน่ ทีเ่ หลือ
7. การขยายผลในมิติที่ใหญขึ้น: คณะนักวิจัยมีการไป
5. การออกแบบโครงการ: นัดหมายสาธิต ฝกอบรมเชิง
นำเสนอผลงานที่งานประชุมดานการพัฒนาองคกร
ปฏิบตั กิ ารโดยใหพยาบาลสองทานนีเ้ ปนโคชฝกอบรม
ระดับนานาชาติคอื The 2012 AI Summit In Bangkok
พยาบาลอีก 6 ทาน
และไดมกี ารนำ PD ไปขยายผลในงานวิจยั R2R ดานอืน่ ๆ

(ทีม่ า: www.aithailand.org)



สรุป

การประยุกตใช Positive Deviance (PD) กับงานวิจยั R2R และงานวิจยั สถาบัน

เอกสารอางอิง

Positive Deviance (PD) คือวิธกี ารคนหาบุคคล หรือ Tuhus-Dubrow, R. The Power of Positive Deviants: A
กลุมบุคคลที่มีทักษะ ความสามารถ หรือกลยุทธที่พิเศษ
promising new tactic for changing communities from
ที่สามารถแกปญหาที่ซับซอนของชุมชน หรือองคกรได
the inside. Boston Globe. November 29, 2009
ภายใตเงื่อนไข อุปสรรคแบบเดียวกันกับคนอื่น แตคน Umboon S., Lakornwong N., Ruangchaivut E. and
สวนใหญไมสามารถแกปญ
 หานัน้ ได PD ถือเปนทางเลือก
Rattanaphan P. (2012). Appreciative R2R.
Proceeding in the 2012 AI Summit in Bankok.
ใหมในการวิจยั R2R และการวิจยั สถาบัน หรือแมกระทัง่
การวิจยั แนวอืน่ ๆ องคประกอบสำคัญของการทำ PD คือ
การมีสว นรวมของคนในชุมชน หรือองคกรทีเ่ ขามาคนหา
ปญหา และรวมรับผิดชอบโครงการตั้งแตตนจนจบ โดย
รวมคนหาบุคคลหรือกลมุ บุคคลพิเศษทีส่ ามารถแกปญ
 หาที่
คนอื่นแกไมได จากนั้นรวมกันนำมาขยายผลโดยไมเนน
ที่การเลากรณีศึกษาความสำเร็จ แตเนนการเปลี่ยนแปลง
โดยการปฏิบตั จิ ริง ซึง่ สรางความสำเร็จและความยัง่ ยืนให
กับโครงการมากกวา

รายละเอียดประกอบการจัดสงบทความวิจัยสถาบัน
สถานทีส่ ง บทความ
กองบริหารงานวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแกน สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชัน้ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน
123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร (043) - 203177
หรือสงไฟลตนฉบับ พรอมทั้งกรอกขอมูลลงในแบบนำสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพลงวารสารวิจัย
สถาบัน มข. แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส สมัครไดที่ www.irj.kku.ac.th
สอบถามเพิม่ เติมที่ : รัชนี รงุ วงษ โทร.089-7131387 , คุณสุณษิ า แสงเหลา โทร. 084-6426702
สามารถดาวนโหลดแบบนำสงบทความไดที่ http://irj.kku.ac.th (หมวดวารสารวิจยั สถาบัน มข.)
หากบทความของทานผานการพิจารณาจากผทู รงคุณวุฒิ (Peer review) และไดรบั การตีพมิ พลงวารสารแลว
ผสู ง บทความจะไดรบั เลมวารสารทีบ่ ทความนัน้ ลงตีพมิ พ จำนวน 2 เลม
ประเภทของบทความทีร่ บั พิจารณาลงตีพมิ พ
1. บทความวิจยั ประกอบดวย บทคัดยอ บทนำ วัตถุประสงคของการวิจยั วิธดี ำเนินการวิจยั ผลการวิจยั
สรุปและอภิปรายผล กิตติกรรมประกาศ (ถามี) และเอกสารอางอิง
2. บทความวิชาการ ประกอบดวย บทคัดยอ บทนำ เนือ้ หา บทสรุป และเอกสารอางอิง
การเตรียมบทความตีพมิ พวาสารวิจยั สถาบัน มข
1. การจัดพิมพในหนากระดาษขนาดเอ 4 หนาเดียว 1 คอลัมน และใสหมายเลขบรรทัดโดยใหเริม่ ตนใหม
ในแตละหนา ความยาวของบทความไมเกิน 15 หนา
2. ระยะขอบของหนากระดาษเวนระยะ หนา - หลัง 2 ซม.
3. ตัวอักษรใช Angsana New 15 สำหรับภาษาไทย และ Times New Roman 10 สำหรับภาษาอังกฤษ
4. ชือ่ เรือ่ งภาษาไทย ใหพมิ พชดิ ขอบซายของหนากระดาษดวยอักษรตัวหนาขนาด 17 พอยต ชือ่ เรือ่ งภาษา
อังกฤษใหพมิ พชดิ ขอบซายของหนากระดาษดวยอักษรตัวหนาขนาด 12 พอยต
5. ชือ่ ผนู พิ นธทกุ คน และหนวยงานทีส่ งั กัด (ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และอีเมลของผนู พิ นธที่
นำสงบทความ
6. บทคัดยอภาษาไทย และบทคัดยอภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกจัดยอหนา และมีความยาวไมเกิน 18 บรรทัด
7. คำสำคัญ เปนคำสำคัญในบทความ ไมเกิน 5 คำ
8. การเขียนคำศัพท ใชศพั ทบญ
ั ญัตขิ องราชบัณฑิตยสถาน
9. กิตติกรรมประกาศ (ถามี) เปนกิตติกรรมประกาศทุนสนับสนุนการวิจยั
10. ภาพและตาราง พิมพชดิ ซายหนากระดาษ สำหรับตาราง ใชคำวาตารางที่ ตอดวยหมายเลขตาราง
ตามดวยคำอธิบายตาราง จัดวางอยดู า นบนเหนือตาราง ในกรณีทเี่ ปนการทบทวนวรรณกรรม หรือ

บทความวิชาการใหบอกแหลงทีม่ าของตาราง โดยพิมพบอกไวใตตาราง เชน เดียวกันกับการอธิบายตัว
ยอทีใ่ ชในตาราง สวนภาพ ใหใชคำวาภาพที่ ตอดวยหมายเลขภาพ ตามดวยคำอธิบายภาพ จัดวางอยู
ดานลางใตภาพ
11. การอางอิงแทรกในเนือ้ หาของบทความ ใชแบบตัวเลข เชน ญาณี และคณะ (9) ไดเสนอรูปแบบ.......
หรือ ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เปนตน
12. การเขียนเอกสารอางอิงทายบทความ เอกสารอางอิงทายบทความตองเปนเอกสารทีม่ กี ารอางอิงใน
เนือ้ หาของบทความ โดยจัดพิมพชดิ ขอบซายของหนากระดาษเรียงลำดับตามลำดับหมายเลขเอกสาร
อางอิงที่ไดอางอิงในเนื้อหาของบทความ และใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงเชนเดียวกันกับ
วารสารวิจยั มข. http://resjournal.kku.ac.th
####################

พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน โทรศัพท 0-4334-2789 โทรสาร 0-4320-2211 ภายใน 11340

