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การศกึษาองคกรแหงการเรยีนรสูำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน
A Study of the learning organization of the president at Khon Kean
University

     


บทคัดยอ
การศกึษาองคกรแหงการเรยีนรสูำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาสภาพความ

เปนองคกรแหงการเรยีนรขูองสำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน และประมวลขอเสนอแนะเกีย่วกบัความเปน
องคกรแหงการเรยีนรใูนบรบิทของสำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน โดยมกีลมุตวัอยาง คอื ผอูำนวยการสำนกั
งานอธกิารบด ีผอูำนวยการกอง ผอูำนวยการสำนกังานตรวจสอบภายในและหวัหนางาน จำนวน 18 คน  และบคุลากร
ระดบัผปูฏบิตั ิจำนวน 65 คน เกบ็ขอมลูโดยใชแบบสอบถาม ซึง่แบงออกเปน 3 สวน คอื สวนที ่ 1 สอบถามเกีย่วกบั
ขอมลูทัว่ไปของผตูอบแบบสอบถาม สวนที ่2 สอบถามเกีย่วกบัสภาพการเปนองคกรแหงการเรยีนร ูและสวนที ่3 แบบ
สอบถามเกีย่วกบัขอคดิเหน็และขอเสนอแนะตอสภาพความเปนองคกรแหงการเรยีนร ูสถติทิีใ่ชวเิคราะหขอมลู ประกอบ
ดวย คารอยละ คาเฉลีย่เลขคณติ และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน

ผลการวจิยั  พบวา ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญมคีวามรเูรือ่งองคกรแหงการเรยีนร ูรอยละ 79.52 และไมรเูรือ่ง
องคกรแหงการเรยีนรรูอยละ 20.48 สภาพความเปนองคกรแหงการเรยีนรใูนสำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน
โดยภาพรวมอยใูนระดบัมาก คอื ดานภาวะผนูำในการสรางองคกรแหงการเรยีนร ู(  =3.82) ดานพลวตัการเรยีนร ู(  =
3.70) สวนดานทีเ่ปนองคกรแหงการเรยีนรตู่ำสดุ คอื ดานการใหความสำคญักบัผทูีม่สีวนไดเสยีขององคกร (   = 3.45)

สรปุผลการวจิยั จากผลการวจิยัผบูรหิารทีเ่กีย่วของ ควรสงเสรมิและมแีผนงานตอบสนองผมูสีวนไดเสยีแผน
พฒันาบคุลากรสำนกังานอธกิารบด ี เพือ่พฒันาใหเปนองคกรแหงการเรยีนรตูอไป
คำสำคญั : องคกรแหงการเรยีนร ู สำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน

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

อนุเรอืน  มงคลชยั (Ounruan Mongkolchai 1*
วลิาวณัย  อนุเรอืน (Wilawan Aunruean)2

พทัธนนัท  คำจนัทา (Patthanant Khamjantha) 1

1 กองการเจาหนาที ่สำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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 การศกึษาองคกรแหงการเรยีนรสูำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน

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
การสรางองคกรแหงการเรยีนรู เพื่อใหบรรลุวิสัย

ทศันของมหาวทิยาลยัขอนแกน โดยองคกรตองมบีคุลากร
ที่มีทักษะความรู การสงผานความรู และสรางสรรคนวัต
กรรมอยางมคีวามสามารถในการปรบัตวัใหเขากบัสิง่แวด
ลอมภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลง สำนักงานอธิการบดีจัด
โครงสรางเปนกองจำนวน 9 กอง และ14 สำนักงาน มี
บทบาท หนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ สนบัสนนุการดำเนนิ
งานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ใหเกิดประสิทธิ
ภาพและประสทิธผิล ภายใตหลกัธรรมาภบิาล บรหิารงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศและขอบงัคบั
ของทางราชการ และมหาวทิยาลยัรวมทัง้นโยบายและวตัถุ
ประสงคของมหาวทิยาลยั พรอมทัง้ปฏบิตังิานอืน่ๆ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย และตาม
ประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่4/2555) ลงวนั
ที ่9 ตลุาคม พ.ศ. 2555 (1)

มหาวิทยาลัยขอนแกนใชเครื่องมือในการสราง
องคกรแหงการเรยีนร ูคอืการจดัการความรู ซึง่องคกรและ
บคุลากรสามารถนำไปใชประโยชนเพือ่ยกระดบัการปฏบิตังิาน
รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑและบริการ
การตอบสนองความตองการและทศิทางของธรุกจิทีเ่ปลีย่น
แปลงไป เพื่อพัฒนาการแกไขปญหาอยางสรางสรรคอัน
เปนการเพิม่คณุคาใหแกลกูคา องคกร และผมูสีวนไดสวน
เสยีทกุกลมุและการทีม่หาวทิยาลยัขอนแกนจะเปนองคกร
ในระดบัโลกไดนัน้ องคกรจะตองเปนองคกรทีม่สีมรรถนะ

สงู (High Performance Organization : HPO) ซึง่มานติย
แสนเกษม (2)  กลาววา องคกรที่มีสมรรถนะสูงนั้น
จะประกอบไปดวย ดานตางๆ 5 ดาน คอื ดานการพฒันา
ทรพัยากรบคุคล (Human Resource Development) ดานการ
มีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมองคกรที่สอดคลองกับ
วสิยัทศัน (Corporate Culture) ดานองคกรแหงการเรยีนรู
(Learning Organization) ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Governance) และดานการบริหารจัดการที่มี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล (Efficiency & Effectiveness)

การบรหิารจดัการความร ู(Knowledge Management)
คือการรวบรวมการจัดระบบ การจัดเก็บและการเขาถึง
ขอมลู เพือ่สรางเปนความรู เทคโนโลยดีานขอมลูและดาน
คอมพวิเตอรเปนเครือ่งมอืชวยเพิม่พลงัในการจดัการความ
ร ูและนำความรไูปใชเพือ่ชวยใหวตัถปุระสงคขององคกร
ประสบความสำเร็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดใหมี
แนวปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices) และจดัทำฐานขอมลู ของ
ระบบงานตาง ๆ ทัง้ในระดบัมหาวทิยาลยัและระดบัคณะ/
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยฝายแผนและสารสนเทศไดสง
เสรมิใหมกีารแลกเปลีย่นและถายทอด ทีเ่กดิจากการพฒันา
การปฏบิตังิานประจำของบคุลากรสแูนวทางหรอืวธิปีฏบิตัิ
ที่สอดคลองและเหมาะสมกับการใชงานในองคกรของ
หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัด
กจิกรรม KKU Show and Share  ทีไ่ดดำเนนิการมาตัง้แต
ป 2550 และดำเนนิการตอเนือ่งมาจนถงึปจจบุนั ทัง้นีไ้ด
มกีารสรางเครอืขายของการพฒันางานประจำสแูนวปฏบิตัิ
ทีด่ทีีม่กีารพฒันาโดยกจิกรรมรวมของ CoPs ตาง ๆ และ



    

ไดมีการจัดเก็บผลงานที่สงเขารวมกิจกรรม KKU Show
and Share มาตัง้แตงานครัง้ที ่1 (จดัในป พ.ศ. 2550 หรอื
ค.ศ. 2007) ทีม่ผีลงานทัง้สิน้ 50 ผลงาน และงานครัง้ที ่2 ที่
มผีลงานเขารวมทัง้สิน้ 41 ผลงาน  ทัง้นีไ้ดมกีารจดัเกบ็ดวย
การรวบรวมเปนฐานขอมลูในรปูสจูบิตัร และโปสเตอร ใน
รปูเอกสารและไฟลขอมลูผลงานตาง ๆ เกบ็ไวเพือ่ใชอาง
องิและเผยแพรใหบคุลากรในคณะ/หนวยงานใชเปนแนว
ทางการพัฒนางานประจำสูแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถ
พฒันางานอยางตอเนือ่ง (3)

ในการศึกษาครั้งนี้ไดนำแนวคิดของ Marquardt
1994 (4) ที่ใหความหมายของ องคการแหงการเรียนรูวา
หมายถึง องคการที่มีการเรียนรูอยางเต็มพลังของสมาชิก
ในการรวบรวม จัดการ และใชความรู เพื่อผลสำเร็จของ
องคการและแปรสภาพไปเปนการเรยีนรอูยางตอเนือ่งอกี
ทั้งการเสริมแรงใหแกคนในองคการและนอกองคการใน
การเรยีนรจูากงานทีท่ำรวมทัง้การนำเทคโนโลยมีาใชเปน
เครือ่งมอืในการเรยีนรแูละเพิม่ผลผลติ

ดงันัน้ความรคูวามเขาใจ  ความคดิเหน็ของการเปน
องคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนัก
งานอธิการบดีมีความสำคัญที่จะพัฒนากลไกการทำงาน
เพื่อผลักดันให เปนองคกรเรียนรูของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนตอไป

วตัถปุระสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ของสำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน ตามความ
คดิเหน็ของบคุลากร

2. เพื่อประมวลขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเปน
องคกรแหงการเรียนรูในบริบทของสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วธิกีารดำเนนิงาน
ประชากร และกลุมตัวอยาง  เลือกขนาดกลุม

ตวัอยางกำหนดโดยใชสตูรของ Yamane (5) โดยยอมให
มีความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 5% แบบแบงชั้นภูมิ
(Stratified Sampling) (6) จำแนกออกเปน 2 กลมุ รวมทัง้สิน้

83 คน คอื ผอูำนวยการสำนกังานอธกิารบด ีผอูำนวยการ
กอง ผอูำนวยการสำนกังานตรวจสอบภายในและหวัหนางาน
จำนวน 18  คน และกลมุผปูฏบิตังิาน จำนวน 65 คน

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากการวดัความเปน

องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)
มหาวิทยาลัยมหิดลของคณาจารยสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
มนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล (7) และนำมาออกแบบ
แบบสอบถามใหมีความเหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้
โดยปรกึษาผทูรงคณุวฒุแิละนำไปปรบัปรงุแกไข ซึง่แบบ
สมัภาษณ แบงเปน 3 สวน ดงัตอไปนี้

สวนที ่1 เปนคำถามเกีย่วกบัขอมลูทัว่ไปของผตูอบ
แบบสอบถาม

สวนที ่ 2 ขอมลูเกีย่วกบัสภาพการเปนองคกรแหง
การเรยีนรขูองสำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน
ตามความคิดเห็นของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี แบง
ออกเปน 7 ดาน คอื  1) ดานภาวะผนูำในการสรางองคกร
แหงการเรียนรู (Leadership) 2) ดานการจัดการความรู
(Managing Knowledge) 3) ดานพลวัตการเรียนรู
(Dynamics of Learning)  4) ดานการปรบัเปลีย่นองคกร
(Organization Transformation) 5) ดานการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
Application) 6) ดานการใหความสำคญักบัทรพัยากรบคุคล
(Human Resources Emphasis) และ 7) ดานการใหความ
สำคญักบัผมูสีวนไดสวนเสยีขององคกร (Acknowledgement
of Organization Stakeholders)

สวนที ่3 เปนคำถามเกีย่วกบัปญหาอปุสรรคในการ
เปนองคกรแหงการเรยีนรขูองสำนกังานอธกิารบดแีละขอ
เสนอแนะ

การเก็บรวมรวบขอมูล
ดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูจาก 2 วธิ ีดงันี้
1. ขอมลูปฐมภมู ิเปนขอมลูทีผ่ศูกึษาจะศกึษาขอมลู

จากเอกสาร ตำรา งานวจิยัและทางเวบ็ไซตตางๆที ่เกีย่วกบั
องคกรแหงการเรยีนรู

2. ขอมลูทตุยิภมู ิเปนขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถาม
เชงิโครงสราง คอืผบูรหิารและบคุลากรสำนกังานอธกิารบดี
รวมทัง้สิน้ 83 คน



 การศกึษาองคกรแหงการเรยีนรสูำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน

การวิเคราะหขอมูล
       ผูศึกษานำขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมายมา

วเิคราะห เพือ่หาคำตอบใหกบัการศกึษาครัง้นี ้โดยจำแนก
ขอมลูทีไ่ดออกเปนรายดานและโดยภาพรวม นำเสนอรปู
แบบการวเิคราะหขอมลูโดยการพรรณนา

5.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คารอยละ
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาความถี่

ผลการศกึษา
ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

อายุมากกวา 41 ปขึ้นไป จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ
51.81 รองลงมา คอื มอีาย ุ31 -  40 ป จำนวน 21 คน คดิเปน
รอยละ 25.30 และอนัดบัสดุทาย คอื มอีาย ุ21 - 30 ป จำนวน

19 คน คดิเปนรอยละ 22.89  ระดบัการศกึษา พบวา สวน
ใหญมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจำนวน 52 คน คดิเปน
รอยละ 62.65 และมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 37.35 สวนใหญเปน
ขาราชการ จำนวน 51 คน คดิเปน รอยละ 61.40 และเปน
พนกังานมหาวทิยาลยั จำนวน 32 คน คดิเปนรอยละ 38.60
ความคดิเหน็ตอสภาพการเปนองคกรแหงการเรยีนร ูพบวา
ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคดิเหน็วาสำนกังาน
อธกิารบดเีปนองคกรแหงการเรยีนร ูจำนวน 66 คน คดิเปน
รอยละ 79.52 และไมเปน จำนวน 17 คน คดิเปนรอยละ
20.48

ผลการศึกษาสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของสำนกังานอธกิารบดดีงัตารางแสดงดงันี้

ขอท่ี 
สภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากร         

สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 S.D. แปลผล อันดับที่ 

1 ดานภาวะผูนําในการสรางองคกรแหงการเรียนรู 3.82 1.05 มาก 1 
2 ดานการจัดการความรู 3.56 0.95 มาก 5 
3 ดานพลวัตการเรียนรู 3.70 1.00 มาก 2 
4 ดานการปรับเปลี่ยนองคกร 3.64 0.95 มาก 4 
5 ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.46 1.02 มาก 6 
6 ดานการใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล 3.65 0.95 มาก 3 
7 ดานการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร 3.45 1.02 มาก 7 

โดยภาพรวม 3.61 1.02 มาก - 

ตารางที ่1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากร สำนักงาน
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน โดยภาพรวม

จากตารางที ่1 แสดงวา สภาพการเปนองคกรแหง
การเรียนรูของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี พบวา โดย
ภาพรวม ( =3.61) และรายดานอยใูนระดบัมาก โดยดาน
ที่ เปนองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรสำนักงาน
อธกิารบดสีงูสดุ คอื ดานภาวะผนูำในการสรางองคกรแหง

การเรียนรู ( =3.82) รองลงมาคือ ดานพลวัตการเรียนรู
( =3.70) สวนดานที่เปนองคกรแหงการเรียนรูของ
บคุลากร สำนกังานอธกิารบดตี่ำสดุ คอื ดานการใหความ
สำคญักบัผมูสีวนไดสวนเสยีขององคการ ( =3.45)



    

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

ขอท่ี 
ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology Application) 

 S.D. แปลผล อันดับท่ี 

1 หนวยงานนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
มาใชในการพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน 

3.70 1.00 มาก 4 

2 หนวยงานนําสื่อประสมอันทรงพลัง (Multimedia) ไดแก
ศิลปะ ขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีทัศน มาใช
เพื่อการเรียนรู 

2.95 1.13 ปานกลาง 9 

3 หนวยงานนําซอฟตแวรที่พรอมใชเพ่ือชวยในการเรียนรูมา
ใชในการสนับสนุนการทํางานประจํา 

3.27 1.09 ปานกลาง 6 

4 หนวยงานสนับสนุนการเรียนรูแบบทันเวลา (Just in Time) 
ซ่ึงเปนระบบการเรียนรูอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง                        
ที่สามารถนําความรูที่ไดไปใชกับงานไดทันท ี

2.89 1.12 ปานกลาง 10 

5 หนวยงานมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการออกแบบให
สอดคลองกับความตองการในการเรียนรูในหนวยงาน 

3.08 1.11 ปานกลาง 8 

6 หนวยงานมีการปรับใชระบบซอฟทแวรในการรวบรวม           
จัดหมวดหมู สราง และเผยแพรความรู ที่เหมาะสมกับ              
ความตองการ 

3.10 1.10 ปานกลาง 7 

7 เทคโนโลยีที่มีอยูในหนวยงานชวยในการเรียนรูและการ
ทํางานใหดีย่ิงขึ้น  

3.45 1.02 มาก 5 

8 หนวยงานมีการใชเทคโนโลย ีเพื่อชวยในการเรียนรู เชน 
E-mail, Webboard, Blog, Facebook เปนตน 

3.89 0.90 มาก 3 

9 ทานสามารถเขาถึงระบบอินทราเน็ต และอินเทอรเน็ตได
สะดวก 

4.27 0.77 มากที่สุด 1 

10 ทานสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปน สําหรับการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

4.01 0.82 มาก 2 

โดยภาพรวม 3.46 1.02 มาก - 



 การศกึษาองคกรแหงการเรยีนรสูำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน

จากตารางที ่2 แสดงวา สภาพการเปนองคกรแหง
การเรียนรูของสำนักงานอธิการบดี ดานการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
Application)โดยภาพรวมอยใูนระดบัมาก ( =3.46) และ
รายขออยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ โดยขอที่เปน
องคกรแหงการเรียนรูของสำนักงานอธิการบดี ดานการ
ประยกุตใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology
Application) สูงสุด คือ สามารถเขาถึงระบบอินทราเน็ต

และอนิเทอรเนต็ไดสะดวก (  =4.27) รองลงมาคอื สามารถ
เขาถึงขอมูลที่จำเปน  สำหรับการทำงานไดอยางมี
ประสทิธภิาพ (  =4.01) สวนขอทีเ่ปนองคกรแหงการเรยีน
รขูองสำนกังานอธกิารบด ีดานการประยกุตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Application) ต่ำสดุ
คือ หนวยงานสนับสนุนการเรียนรูแบบทันเวลา (Just in
Time) ซึ่งเปนระบบการเรียนรูอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่
สามารถนำความรทูีไ่ดไปใชกบังานไดทนัท ี( =2.89)

ตารางที ่3 คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ดานการใหความสำคญักบัผมูสีวนไดสวนเสยีขององคกร
(Acknowledgement of Organization Stakeholders) โดยภาพรวมและรายขอ

จากตารางที ่3 แสดงวา สภาพการเปนองคกรแหง
การเรยีนรขูองสำนกังานอธกิารบดดีานการใหความสำคญั
กบัผมูสีวนไดสวนเสยีขององคกร (Acknowledgement of
Organization Stakeholders) โดยภาพรวมอยใูนระดบัมาก
( =3.45) และรายขออยใูนระดบัปานกลางเปนสวนใหญ
โดยขอที่ เปนองคกรแหงการเรียนรูของสำนักงาน
อธิการบดี ดานการใหความสำคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ขององคการ (Acknowledgement of Organization

Stakeholders) สงูสดุ คอื หนวยงานมกีารแบงปนขอมลูกบั
ผรูบับรกิารและรบัฟงความคดิเหน็ เพือ่ทีจ่ะไดเรยีนรรูวม
ถึงปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้น ( =3.75)รองลงมาคือ
หนวยงานเปดโอกาสใหผรูบับรกิาร มสีวนรวมในการเรยีน
ร ูและเขารวมกจิกรรมตางๆ ทีจ่ดัขึน้ ( =3.61) สวนขอที่
เปนองคกรแหงการเรียนรูของสำนักงานอธิการบดี ดาน
การใหความสำคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ
(Acknowledgement of Organization Stakeholders) ต่ำสดุ

ขอท่ี 
ดานการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ 

(Acknowledgement of Organization Stakeholders) 
 S.D. แปลผล อันดับท่ี 

1 หนวยงานมีการแบงปนขอมูลกับผูรับบริการและรับฟงความ
คิดเห็น เพ่ือที่จะไดเรียนรูรวมถึงปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้น 

3.75 0.87 มาก 1 

2 หนวยงานเปดโอกาสใหผูรับบริการ มีสวนรวมในการ
เรียนรู และเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น 

3.61 0.99 มาก 2 

3 หนวยงานมีการเรียนรู หรือเขารวมกิจกรรมกับเครือขาย           
ความรวมมือและที่ปรึกษาบุคคลภายนอกที่หนวยงาน                
จางใหทํางาน ดานวิชาการและดานอื่น  ๆ

3.35 1.11 ปาน
กลาง 

3 

4 หนวยงานเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูกับชุมชน 
สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และหนวยงานตางๆ 

3.28 0.99 ปาน
กลาง 

4 

5 หนวยงานแสวงหาความรวมมือในการเรียนรูรวมกับ
ผูรับบริการ สถาบัน การศึกษา สมาคมวิชาชีพ และ               
หนวยงานตาง  ๆ

3.28 1.02 ปาน
กลาง 

5 

โดยภาพรวม 3.45  มาก - 



    

คือ หนวยงานเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูกับชุมชน
สถาบนัการศกึษา สมาคมวชิาชพี และหนวยงานตางๆ และ
หนวยงานแสวงหาความรวมมอืในการเรยีนรรูวมกบัผรูบั
บรกิาร สถาบนั การศกึษา สมาคมวชิาชพี และหนวยงาน
ตางๆ ( =3.28)

อภปิรายผล
ความคดิเหน็ตอสภาพการเปนองคกรแหงการเรยีน

ร ูพบวา ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคดิเหน็วา
สำนักงานอธิการบดีเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยให
เหตผุล ดงักลาววา สำนกังานอธกิารบดเีปนองคกรแหงการ
เรียนรูเพราะเปนหนวยงานสวนราชการที่มีการพัฒนาอยู
ตลอดไดนำเอาผลงานหรอืประสบการณทีผ่านมา มาศกึษา
รวมกนั ทำใหเกดิการถายทอด แลกเปลีย่นองคความร ูรวม
ถงึทกัษะการทำงานรวมกนั และหาทางปรบัปรงุ แกไขให
ดขีึน้ตลอดเวลา  ซึง่อาจสำเรจ็บางลมเหลวบางแตไมหยดุ
นิง่มกีารจดักจิกรรมหรอืโครงการเพือ่พฒันาการเรยีนรใูน
สายงานเดียวกันและขามสายงาน เปนสถาบันการศึกษา
และฝกอบรมทกัษะและการเรยีนรตูลอดเวลา ปจจบุนัมแีต
เรื่องใหมๆ ที่ยากตอความเขาใจเสมอ ตองเรียนรูใหทัน
พรอมกบัแสวงหาความร ูเพราะเปนเรือ่งใหญทีอ่ยรูะหวาง
ทดสอบ  สงเสริมใหมีการทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู
(Knowledge Sharing) ระหวางหนวยงาน  มกีารรบัและสง
ขาวสารใหมๆ อยูเสมอ บุคลากรไดมีการพูดคุยปรึกษา
หารอืระหวางผบูงัคบับญัชากบัผใูตบงัคบับญัชา สามารถ
แลกเปลีย่น และรบัฟงความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัได   เปด
โอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูเทคโนโลยี และกฎระเบียบ
ใหมๆ  ตลอดเวลา มกีารสงเสรมิใหบคุลากรเกดิการเรยีนรู
ทัง้ในงานประจำ และงานเชงิพฒันา รวมทัง้มกีารจดัทำตวั
ชี้วัดเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติงาน และนำผลนั้นมาจัด
ทำแผน  การพฒันาบคุลากร มกีารศกึษาแลกเปลีย่นเรยีนรู
จากผมูคีวามร ูผมูสีวนไดสวนเสยี โดยการไดรบัความรจูาก
การอบรมพฒันา ไดประสบการณจากการเขาตรวจปฏบิตักิาร
โดยมีการบริหาจัดการใหมีการเรียนรูจากระบบพี่เลี้ยง
มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรทูางกระดานอเิลก็ทรอนกิส มกีาร
คนควา เรียนรู การใชเทคโนโลยีชวยและมีการประชุม
แลกเปลี่ยนทั้งภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน

เปดโอกาสใหทกุคนไดแสดงความสามารถของตนเอง ได
เรยีนรกูารทำงานรวมกนั  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานและใหเหตุผลตอสำนักงาน
อธกิารบดไีมเปนองคกรแหงการเรยีนรวูา บคุลากรบางคน
ยังไมเขาใจความหมายของคำวาองคกรแหงการเรียนรู
ไมไดรบัการสนบัสนนุการเรยีนรเูทาทีค่วร และผรูบัผดิชอบ
ยงัไมมกีารพฒันาการเรยีนรอูยางชดัเจน ยงัขาดการจดัการ
ความรทูีด่ ีและไมมรีะบบการถายทอดทีด่ ีผบูรหิารไมไดให
ความสำคญัเทาทีค่วร บคุลากรหวงความร ูไมนยิมแบงปน
ไมมรีะบบพีเ่ลีย้งในการสอนงานสบูคุลากรทีม่าใหม การ
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู เปนไปเพื่อใหตอบ
โจทยการประกันคุณภาพ เทานั้น บุคลากรและผูบริหาร
หนวยงานยังไมเห็นความสำคัญ มีขีดจำกัดในการเรียนรู
มากขาดระบบการสอนงาน การถายทอดองคความรรูะหวาง
หนวยงาน ดงันัน้ การเตรยีมความพรอมในการดำเนนิการ
จดัการความร ูและทกัษะดานการจดัการความรรูวมทัง้ความ
รแูละทกัษะในเรือ่งทีเ่กีย่วของ เชนเรือ่งองคกรเรยีนร ูเรือ่ง
ระบบทีซ่บัซอนและปรบัตวั เรือ่งการเรยีนรจูากปฏสิมัพนัธ
ในการปฏบิตัหิรอืทำงานรวมกนั รวมทัง้ความพรอมดาน
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ  จะเห็นวาความ
พรอมทั้งสองดานนั้น มีความเกี่ยวโยงสัมพันธกัน และ
สงเสรมิเกือ้กลูซึง่กนัและกนั (8)

ผลการศึกษาสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของสำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน สอดคลอง
กบัการศกึษาของณชิากร สนนุทรพัย  2549 อางใน สกล บญุ
สนิ (9) ทีไ่ดศกึษาการเปนองคกรแหงการเรยีนรขูอง ปตท.
จำกดั (มหาชน)โดยนำเอาแนวคดิของ Senge (1990) ซึง่ให
ความสำคัญตอการจัดการความรู และสามารถพัฒนาการ
เรยีนรไูด   โดยภาพรวมของดานการประยกุตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Application) อยใูน
ระดบัมาก และรายขออยใูนระดบัปานกลางเปนสวนใหญ
โดยขอที่ เปนองคกรแหงการเรียนรูของสำนักงาน
อธิการบดี ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Application) ต่ำสดุ คอื หนวย
งานสนบัสนนุการเรยีนรแูบบทนัเวลา (Just in Time) ซึง่
เปนระบบการเรียนรูอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่สามารถ
นำความรูที่ไดไปใชกับงานไดทันที ทั้งนี้ สำนักงาน
อธกิารบดตีองใหมกีารปรบัปรงุเรยีนรอูยตูลอดเวลา มกีาร



 การศกึษาองคกรแหงการเรยีนรสูำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน

แสวงหาความรูใหมๆ ใหความสำคัญกับการวิเคราะห
องคกรหาแนวปฏิบัติที่ดีจากองคกรอื่นจนกลายเปนสวน
หนึง่ของคานยิมองคกรรวมกนั (9)

หนวยงานนำสือ่ประสมอนัทรงพลงั ไดแก ศลิปะ
ขอความ เสยีง ภาพเคลือ่นไหวและวดีทีศัน มาใชเพือ่การ
เรียนรู และหนวยงานสนับสนุนการเรียนรูแบบทันเวลา
ซึง่เปนระบบการเรยีนรอูาศยัเทคโนโลยขีัน้สงู ทีส่ามารถ
นำความรทูีไ่ดไปใชกบังานไดทนัท ีผลจากการศกึษาแสดง
ใหเห็นวาผูบริหารของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ยงัใหความสำคญักบัการนำเทคโนโลยแีละสือ่มา
ใชในการสนบัสนนุการเรยีนรใูนระดบัปานกลาง ซึง่แนว
คดิของ Marquardt and Reynolds (4)ไดกลาวถงึลกัษณะ
ขององคกรแหงการเรยีนรทูีจ่ะนำไปสกูารสรางนวตักรรม
ขององคกร ซึง่ผบูรหิารขององคกรจะตองใหความสำคญั
และบริหารจัดการใหเกิดขึ้น โดยมีการนำเอาเทคโนโลยี
เพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู คือการจัดการความรู
(Managing Knowledge)ซึง่มหาวทิยาลยัมคีวามโดดเดนใน
เรือ่งการจดัการความร ูแตการเกบ็รวบรวมความร ู การเขาถงึ
ขอมลูสำนกังานอธกิารบดยีงัตองพฒันาบคุลากรทีป่ฏบิตังิาน
อปุกรณใหทนัสมยั  และ การมเีทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุ
การเรียนรู (Learning Technology) โดยการนำวิทยาการ
คอมพิวเตอร เครื่องมืออันทันสมัยเขามาสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานใหเกดิการเรยีนร ู เพราะเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
จะชวยในการปฏบิตังิานทีม่กีารเรยีนรอูยางทัว่ถงึ มกีารเกบ็
ประมวล ซึ่งจะชวยทำใหมีการกระจายขอมูลขาวสารได
อยางถกูตอง และรวดเรว็มากขึน้ ซึง่สอดคลองกบัการแสดง
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามถึงโอกาสในการ
พัฒนาองคกรแหงการเรียนรูของสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกนวาควรสนับสนุนพัฒนาดาน
เทคโนโลยโีดยเฉพาะ Software

ดังนั้น หากผูบริหารของสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตระหนักถึงการใหรางวัลแก
บุคลากรและทีมงานที่รวมโครงการพัฒนาและชวยเหลือ
ผูอื่นในการเรียนรู ซึ่งเปนแรงผลักดันใหไปสูเปาหมาย
ระยะยาว เพราะการทีอ่งคกรจะเปนองคกรแหงการเรยีนรู
นั้นตองใชเวลานานหลายป หากยังไมมีนโยบายที่ชัดเจน
และการปฏบิตัทิีไ่มเชือ่มโยง ซึง่บคุลากรจะชวยกนัระดม
ความรูแกปญหา หรือความผิดพลาดทำใหเกิดการเรียนรู

รวมกัน  และการนำเทคโนโลยีและสื่อมาใชในการสนับ
สนุนการเรียนรู จะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะสามารถพัฒนา
องคกรใหไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สำนกังานอธกิารบดไีดจรงิ

สวนดานการใหความสำคญักบัผมูสีวนไดสวนเสยี
ขององคกร (Acknowledgement of Organization
Stakeholders) โดยภาพรวมอยใูนระดบัมาก และรายขออยู
ในระดบัปานกลางเปนสวนใหญ โดยขอทีเ่ปนองคกรแหง
การเรยีนรขูองสำนกังานอธกิารบด ีดานการใหความสำคญั
กบัผมูสีวนไดสวนเสยีขององคกร (Acknowledgement of
Organization Stakeholders) ต่ำสดุ คอื หนวยงานเขารวม
กจิกรรมเพือ่การเรยีนรกูบัชมุชน สถาบนัการศกึษา สมาคม
วชิาชพี และหนวยงานตางๆ และหนวยงานแสวงหาความ
รวมมอืในการเรยีนรรูวมกบัผรูบับรกิาร สถาบนัการศกึษา
สมาคมวิชาชีพ และหนวยงานตางๆ ผูมีสวนไดสวนเสีย
ตั้งแต นักศึกษา อาจารย บุคลากรหนวยงานตางๆใน
มหาวทิยาลยัขอนแกนประชาชน ผปูระกอบการ และสวน
ราชการอืน่ๆ ทีไ่ดรบัผลกระทบตอนโยบาย การจดัการที่
ดใีนมตินิีจ้ะนำไปสกูารกลาวถงึภาพลกัษณขององคกรใน
ทางทีด่ ีองคประกอบทีส่ำคญัคอืมกีารวดั สำรวจ เกบ็ขอมลู
ความตองการ ความพงึพอใจของผรูบับรกิารและผมูสีวนได
สวนเสียพรอมรับฟงความคิดเห็นเพื่อใชในการออกแบบ
และปรับปรุงการใหบริการตองมีฐานขนาดตัวอยาง
(Sample Size) ที่เพียงพอในการใชเปนตัวแทนของผูรับ
บรกิารและผมูสีวนไดสวนเสยีในเชงิสถติ ิ การใหบรกิาร มี
การคำนึงถึงผลประโยชนรวมทั้งความสะดวกสบายของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการติดตอกับผูรับ
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความสัมพันธ
พรอมทัง้มกีารปรบัปรงุวธิกีารสรางความสมัพนัธทีเ่หมาะ
สมสอดคลองกบัแผนกลยทุธ ในการใหบรกิารมกีระบวน
การในการตอบสนองความตองการของผรูบับรกิารและผมูี
สวนไดสวนเสยีอยางตอเนือ่งเพือ่สรางความพงึพอใจ เชน
เปดโอกาสใหรองเรยีนกบัสวนราชการเพือ่การสรางความ
ประทบัใจอยางตอเนือ่ง ตองมกีารสำรวจระบบใหมๆ  ทมีี
ศกัยภาพเพือ่หาโอกาสในการพฒันาการปฏบิตัภิารกจิโดย
มีการติดตามผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ไมพึง
พอใจ เพือ่รบัรถูงึเหตผุล



    

สรปุ และขอเสนอแนะ
สรุป
จากการศกึษาความคดิเหน็ตอสภาพการเปนองคกร

แหงการเรียนรูของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีถึง
แมจะพบวา ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคดิเหน็
วาสำนักงานอธิการบดีเปนองคกรแหงการเรียนรู แตก็ยัง
ปรากฎ พบวา ยงัมจีำนวนบคุลากรทีแ่สดงความคดิเหน็ตอ
สภาพการไมเปนองคกรแหงการเรียนรูของสำนักงาน
อธิการบดีอยู เพราะยังขาดความเขาใจตอความหมายของ
คำวาองคกรแหงการเรยีนร ูซึง่สงผลตอปจจยัดานอืน่ๆ ตอ
การสนบัสนนุการเปนองคกรแหงการเรยีนรขูองสำนกังาน
อธกิารบด ีอยางหลกีเลีย่งไมได

สภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูนำองคกรมีบทบาท
สำคญั    ทีจ่ะมวีสิยัทศันทีจ่ะนำองคกรตองชดัเจนโดยใช
ศาสตรและศิลปในการสื่อสารออกไปไปยังบุคลากรเปา
หมายทุกคน  พรอมกับปรับกลยุทธใหทันกับการเปลี่ยน
แปลง และการแขงขันของสังคม การเรียนรูภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติเพื่อใหเขาใจ ใหทันกับการเปลี่ยน
แปลงทีจ่ะเกดิขึน้  การเปนแบบอยางของผนูำในการสราง
วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูหลายวิธีโดยการพัฒนา
บคุลากรเรยีนรขูองทกุคน  ทกุสำนกัและหนวยงาน เรยีน
รจูากความผดิพลาด การสรางวฒันธรรมการเรยีนรใูหกบั
องคกรผนูำตองเอือ้อำนาจใหบคุลากร ใหอสิระ ความไววางใจ
สรางแรงจูงใจที่จะทำใหบุคลากรทำงานใหเต็มศักยภาพ
ผลกัดนัองคกรใหเกดิความพงึพอใจของผมูารบับรกิาร มี
การประเมนิองคกรเพือ่วเิคราะหหาจดุออนจดุแขง็ ซึง่จดุดอย
ของสำนกังานอธกิารบด ี คอืการนำระบบเทคโนโลยทีีท่นั
สมัย เพื่อใหเปนแหลงเก็บรวบรวมและเขาถึงขอมูล ซึ่ง
เปนการเผยแพรขอมูลเปนการขยายการเรียนรูไปสูผูมี
สวนไดเสียโดยบุคคลเหลานี้สามารถชวยเหลือสำนักงาน
อธกิารบดไีดเปนอยางด ีแตสำนกังานอธกิารบดยีงัไมมกีาร
ขยายการเรยีนรไูปสผูมูสีวนไดเสยีอยางชดัเจน บคุลากรที่
มีหนาที่ความรับผิดชอบใหเกิดการเรียนรูพัฒนาอยางตอ
เนือ่งตรงกบัความตองการ การสรางขวญักำลงัใจจากระบบ
ประเมนิทำใหเกดิความทอแททำงานไมเตม็ศกัยภาพ   การ
ใชการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการสรางองคกร

แหงการเรียนรูนั้น ตองทำอยางตอเนื่องจริงจัง ปรับปรุง
โครงสรางขององคกรใหกระชบัเพือ่เพิม่ความคลองตวัมากขึน้

ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1. สรางองคกรแหงการเรียนรูของสำนักงาน

อธกิารบดคีวรทำอยางตอเนือ่ง และสอดแทรกเขาไปในทกุ
ภารกิจขององคกร ในเรื่องที่ยังไมเห็นเปนรูปธรรมควรมี
การกำหนดบทบาทผรูบัผดิชอบอยางชดัเจน มแีผนงานและ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรรับทราบและมีสวนรวมอยาง
จริงจัง

2. โครงสรางองคกรทีม่กีารทำงานซบัซอนหลายขัน้
ตอนควรปรบัปรงุใหเหมาะสม และใชการสือ่สารหลายทาง
เพือ่ไมใหเปนอปุสรรคตอการสรางองคกรแหงการเรยีนรู

3. ควรสงเสริม หรือสรางชัยชนะเมื่อเกิดความ
สำเรจ็ในการพฒันาองคกรสกูารเปนองคการแหงการเรยีน
รูเปนระยะ ๆเพื่อสงเสริมใหเกิดความสำเร็จในขั้นตอ ๆ
ไป

4. ผทูีม่สีวนเกีย่วของควรมกีำกบัดแูล เนนบทบาท
เชงิรกุในการสงเสรมิและเปนแบบอยางใหบคุลากรเกดิการ
เรยีนรรูวมกนั มกีจิกรรมเคลือ่นไหวตอเนือ่ง

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอการพฒันาบคุลากรใน

การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2.  ศึกษาตัวแปรอื่น เชน ความผูกพันในองคกร
วัฒนธรรมในองคกร ภาวะผูนำในองคกร กับการพัฒนา
องค กรแห งการ เ รี ยนรู ของสำนักง านอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

3. ศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนาการเปน
องค กรแห งการ เ รี ยนรู ของสำนักง านอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

กติตกิรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ไดรับการจัดสรรทุนวิจัยโครงการ

วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกนประจำปงบประมาณ
2555 จงึขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี้
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ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1
Factors Management in relation to the Academic Competencies of
Academic   Management  of  School  Administrators  Under  The  Office
of  Udon  Thani  Education  Service  Area 1

     


บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นี ้มคีวามมงุหมาย  1)  เพือ่ศกึษาปจจยัทมีคีวามสมัพนัธตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของ

ผบูรหิารสถานศกึษา  2)  เพือ่ศกึษาสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา 3)  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ
ระหวางปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการกบัสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิาร
สถานศกึษา 4)  เพือ่สรางสมการพยากรณปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถาน
ศกึษา  สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต 1 กลมุตวัอยาง เปนผบูรหิารสถานศกึษาและครู
ผสูอนในสถานศกึษา  สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต 1  ผบูรหิารสถานศกึษา  77  คน  ครู
ผสูอน  262  คน  รวม  339  คน  ซึง่ไดมาโดยการสมุแบบแบงชัน้ (stratified random sampling)เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย(Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ( )  และการวิเคราะห
การถดถอยพหคุณู (Multiple  Regression  Analysis)  โดยใชเทคนคิ Stepwise

ผลการวจิยัสรปุ ดงันี้
1. ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา  สงักดัสำนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 โดยรวมและรายดานทกุดาน อยใูนระดบัมาก โดยเรยีงลำดบัคาเฉลีย่จากสงูสดุลง
มาคอื แรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์( ) ความรบัผดิชอบ ( )  ภาวะผนูำ ( )  ความเชือ่มัน่ในตนเอง ( )   เจตคต ิ( )

อตัมโนทศัน ( )
2. สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา  สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

อดุรธาน ี เขต 1โดยรวม อยใูนระดบัมาก โดยเรยีงลำดบัคาเฉลีย่จากสงูสดุลงมาคอื  ผบูรหิารมกีารวางแผนและดำเนนิ
การจัดระบบนิเทศภายใน   ผูบริหารชวยเหลือและแนะนำครูในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผบูรหิารสงเสรมิใหครนูำผลการประเมนิดานตางๆไปพฒันานกัเรยีนใหเกดิประสทิธภิาพ

นฤมล  มเีพยีร (Naruemol Meephian )1*   กาญจน  เรอืงมนตร ี(Karn Ruangmontri)2

ฉลองรฐั   อนิทรยี  (Chalongrut Intree )2
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ในรปูคะแนนดบิ

ในรปูคะแนนมาตรฐาน

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.

คำสำคญั : ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ, สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิาร
สถานศกึษา

Key Words : Factors Management in relation to the Academic, Competencies of   Academic   Management  of  School
Administrators

บทนำ
การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง พ.ศ. 2552-

2561  ทีค่ณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ  เมือ่วนัที ่ 18 สงิหาคม  2552
ไดกำหนดใหมกีารปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรทูัง้ระบบ
โดยมวีสิยัทศัน ทีว่า  “คนไทยไดเรยีนรตูลอดชวีติอยางมี
คณุภาพ” และไดกำหนด 3 ประการไดแก 1) พฒันาคณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย 2) เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
และ  3)  สงเสรมิการมสีวนรวมของทกุภาคสวนของสงัคม
ในการบรหิารและจดัการศกึษา  ทีม่งุผเูรยีน  โดยมเีปาหมาย
ยทุธศาสตรและตวับงชีท้ี ่ 1.7  ปการศกึษาเฉลีย่ของคนไทย
(อาย ุ15-59 ป) เพิม่ขึน้เปน 12  ป ในป  2561  ซึง่สอดคลอง
กบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 ใน
มาตรา49 สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2554 (1)  จาก
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไดกำหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาตองปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏบิตังิาน (2) ดงันี้ 1) ปฏบิตักิจิกรรมทาง
วชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีการบรหิารการศกึษา 2)
ตดัสนิใจปฏบิตักิจิกรรมตางๆโดยคำนงึถงึผลทีเ่กดิขึน้กบั
การพฒันาของบคุลากรผเูรยีนและชมุชน 3) มงุมัน่พฒันา
ผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 4) พฒันาแผน
งานขององคการใหสามารถปฏบิตัไิดเกดิผลจรงิ5) พฒันา
และใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง

ขึน้เปนลำดบั 6) ปฏบิตังิานขององคการโดยเนนผลถาวร
7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปน
ระบบ 8) ปฏบิตัตินเปนแบบอยางทีด่ี 9) รวมมอืกบัชมุชน
และหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 10) แสวงหาและใช
ขอมลูขาวสารในการพฒันา 11) เปนผนูำและสรางผนูำ 12)
สรางโอกาสในการพฒันาไดทกุสถานการณ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542
(แกไขฉบบัที ่2)  พ.ศ.  2545   มาตรา 39 กำหนดใหหนวย
งานตนสังกัดกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ
ศกึษาดานวชิาการงบประมาณการบรหิารงานบคุคลและการ
บรหิารทัว่ไปไปยงัสถานศกึษาจงึเปนหนาทีข่องโรงเรยีน
ทีจ่ะจดัการงานเหลานีใ้หมปีระสทิธภิาพโดยทีง่านวชิาการ
เปนภารกิจหลักของโรงเรียนมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
กระทรวงศกึษาธกิารจงึกำหนดขอบขายการบรหิารงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ดังนี้
สมรรถนะการบรหิารดานวชิาการ 4 ดาน  ไดแก  ดานบรหิาร
จดัการการเรยีนร ู  ดานพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  ดาน
นิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา  ดานสงเสริมใหมี
การวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรู (3) ไดเสนอ
แนะการใชเวลาในการบรหิารและการใหความสำคญัของ
งานในสถานศกึษาโดยแยกงานออกเปน 7 ประเภทพบวา
1) การบรหิารงานวชิาการคดิเปนรอยละ 40 2) งานบรหิาร
บุคลากรไดแกครูอาจารยและเจาหนาที่คิดเปนรอยละ 20
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3) งานบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาคิดเปนรอยละ 20
4) งานบรหิารการเงนิคดิเปนรอยละ 5 5) งานบรหิารอาคาร
สถานที่คิดเปนรอยละ 5 6) งานบริหารความสัมพันธกับ
ชมุชนคดิเปนรอยละ 5 7) งานบรหิารทัว่ไปคดิเปนรอยละ
5การบริหารงานวิชาการใหประสบผลสำเร็จจะตองมีการ
วางแผนงานวชิาการโดยมกีารดำเนนิงานดงัตอไปนี ้ (4)

การจัดการและบริหารการศึกษาจำเปนตองปรับ
เปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการจึงจะทำใหการศึกษา
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไวเนื่องจาก
วชิาชพีทางการศกึษาเปนวชิาชพี ชัน้สงูวชิาชพีหนึง่ผบูรหิาร
การศกึษา ผบูรหิารสถานศกึษาครศูกึษานเิทศกและบคุลากร
ทาง การศกึษาอืน่ ๆ จะตองเปน “มอือาชพี” จงึจะทำให
การศึกษาบรรลุความสำเร็จไดอยางมี ประสิทธิภาพ(5)
องคประกอบทีส่ำคญัยิง่ทีส่ถานศกึษาจะขาดเสยีไมไดเลย
ไดแก ผบูรหิารโรงเรยีนยคุใหม ในกระบวนทศันทางการ
บริหาร นักวิชาการหลายทานชี้ใหเห็นวาในยุค ปจจุบัน
ผูบริหารโรงเรียนควรมีลักษณะความเปนผูนำที่เขมแข็ง
โดยเฉพาะเปนผนูำทีม่สีมรรถนะ ทางการบรหิารซึง่หมายถงึ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรูทักษะ
ความสามารถและ คณุลกัษณะอืน่ ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธให
ผูนำผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานดี และมีความสัมพันธให
องคกรบรรลเุปาประสงคที ่ตองการไดผบูรหิารทีม่วีสิยัทศัน
กวางไกล ตลอดจนมีความรูความสามารถในอันที่จะนำ
พาองคกรให ไปสคูวามสำเรจ็ตามเปาหมายทีไ่ดตัง้ไวอยาง
มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดีในการที่จะเปนผูบริหารที่มี
ความรูความสามารถและการบริหารจัดการที่ดีไดนั้น ผู
บริหารควรจะมีความเปนผูนำอยูในตัวซึ่ง ผูบริหารกับผู
นำจะมคีณุสมบตับิางอยางแตกตางกนั อยางไรนัน้  (6 ) เปน
อีกผูหนึ่งที่พยายามชี้ใหเห็นวา ผูนำ คือผูที่กอใหเกิดการ
เปลีย่นแปลงทีน่ำไปสผูลสำเรจ็ทีด่ี แตผบูรหิารจะไมคอย
ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในการเปนผูบริหารยุค ใหม
จะตองมคีณุลกัษณะทีเ่ปนผนูำ และผบูรหิารในคนคนเดยีว
กนัและผบูรหิารจำเปนตองเปนผนูำที่ เขมแขง็เพือ่ทีจ่ะนำ
พาองคกรใหไปสูความสำเร็จตามเปาหมายผูบริหาร
โรงเรยีนในยคุปจจบุนัจะม ีบทบาทหนาทีเ่กีย่วของกบัการ
เสรมิสรางสิง่ตาง ๆ ขึน้ในโรงเรยีน อยางนอยในประเดน็
ตางๆดงันี ้ไดแก การสรางความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีน
การเสริมสรางการเปนองคกรวิชาชีพการเสริมสรางการ

ตดัสนิใจรวมการเสรมิสรางการจงูใจทีส่รางสรรค การเสรมิ
สรางการเปนผูนำแหงเปลี่ยนแปลงการ เสริมสรางวัฒน
ธรรมและบรรยากาศองคการในทางบวกการเสริมสราง
กระบวนการบรหิารเพือ่การ เปลีย่นแปลง และวฒันธรรม
การเสรมิสรางกระบวนการบรหิารหลกัสตูรและการสอนที่
มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเต็ม
ศกัยภาพและเกดิประโยชนสงูสดุ (7)

จากที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาในฐานะนักศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษาและทำหนาที่ เกี่ยวของในการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะการบริหาร
งานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของ
ขาราชการครแูละ บคุลากรทางการศกึษาในโรงเรยีน สงักดั
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต  1
วามปีจจยัใดบางทีม่คีวามสมัพนัธกบัสมรรถนะการบรหิาร
งานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา  เพือ่นำผลการศกึษา
ที่ไดเปนขอมูลแกผูเกี่ยวของในการ ปรับปรุง พัฒนา
สมรรถนะในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้

วตัถปุระสงคของการวจิยั
1. เพือ่ศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1

2.  เพือ่ศกึษาสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของ
ผบูรหิารสถานศกึษา    สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต 1

3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางปจจยัทีม่คีวาม
สมัพนัธตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการกบัสมรรถนะ
การบรหิารวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1

4. เพือ่สรางสมการพยากรณปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ
สมรรถนะการบรกิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1



    

เครือ่งมอืและวธิกีาร
เครือ่งมอืทีใ่ชดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูสำหรบั

การศกึษาครัง้นี้ เปนแบบสอบถามปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ
ตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิาร แบงเปน
2 ตอน ดงันี้

ตอนที ่1 แบบสอบถามแบบสอบถามเกีย่วกบัปจจยั
ที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
จำนวน  50  ขอ มคีาอำนาจจำแนกรายขอตัง้แต .27 ถงึ .96
และมคีาความเชือ่มัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัเทากบั .98

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัสมรรถนะการ
บรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา จำนวน 35 ขอ
มคีาอำนาจจำแนกรายขอตัง้แต  .31  ถงึ .96 และมคีาความ
เชือ่มัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัเทากบั .98

วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา( -coefficient) ของครอนบาค
(Conbach) (8) ไดคาครอนบาคเทากบั .99

ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากร  ในการวจิยัเปนผบูรหิารสถานศกึษาและ

ครผูสูอนในสถานศกึษาสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต 1   ปการศกึษา  2555  จำนวน
2,816  คนประกอบดวย

กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนิน
การตามขัน้ตอนดงัตอไปนี้

1. กำหนดขนาดกลมุตวัอยาง (Sample Size) จาก
ตารางเครจซีแ่ละมอรแกน (Krejcie &  Morgan) ไดกลมุ
ตวัอยางทีเ่ปนผบูรหิารและคร ูจำนวน  339  คน

2. การสุมกลุมตัวอยาง สุมโรงเรียนที่เปนกลุม
ตวัอยาง ดวยวธิกีารสมุแบบแบงชัน้  (Stratified Random
Sampling)โดยแบงตามขนาดของโรงเรยีนเปน  4  ขนาด
คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียน
ขนาดใหญ  โรงเรยีนขนาดใหญพเิศษ  ในแตละชัน้  ได
กลมุตวัอยางตามสดัสวนของกลมุประชากร  คอื  ผบูรหิาร
77  คน  ครผูสูอน  262  คน  รวม  339  คน

เก็บรวบรวมขอมูล
ในการดำเนนิการวจิยัในครัง้นี ้  ไดดำเนนิการเกบ็

รวบรวมขอมลู โดยมขีัน้ตอนดงันี้

1. ผูวิจัยขอหนังสือจากศูนยพัฒนาการศึกษา
อดุรธานมีหาวทิยาลยัมหาสารคามไปถงึผอูำนวยการสำนกั
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพื่อ
ขออนุเคราะหและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบ
ถามจากกลมุตวัอยาง

2. ผูวิจัยนำหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบ
สอบถามจากผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1ถึงผูบริหารโรงเรียนเพื่อใหผู
บรหิารและครผูสูอนในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาอดุรธานเีขต 1ขออนญุาตใหผบูรหิารและครู
ผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางชวยดำเนินการกรอกขอมูลใหผู
วจิยั  เพือ่เกบ็ขอมลูในการทำวทิยานพินธ

3.  ผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลจากการประชุม
ประจำเดอืนของผบูรหิารสถานศกึษา  สงักดัสำนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี  เขต 1  ผวูจิยัไดรบั
แบบสอบถามคนืในวนัประชมุครบทกุฉบบั

4.  ผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลจากการประชุมเชิง
ปฏบิตักิารการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ สงักดั
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต 1
ผวูจิยัไดรบัแบบสอบถามคนืในวนัประชมุครบทกุฉบบั

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตาม

วตัถปุระสงคของการวจิยั  โดยใชโปรแกรมสถติสิำเรจ็รปู
ทางสงัคมศาสตร  ดงันี้

1. วิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
ประกอบดวย  ภาวะผนูำ  เจตคต ิ แรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์ ความ
รบัผดิชอบ  อตัมโนทศัน  ความเชือ่มัน่ในตนเอง  นำมาหา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แลวนำมาแปร
ผลวิเคราะหขอมูล  เกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
เทยีบเกณฑของ  บญุชม   ศรสีะอาด  (9)  ใชเกณฑแสดงคา
เฉลีย่และความหมายดงัตอไปนี้

คาเฉลีย่  4.51–5.00  หมายถงึ  ปจจยั มคีวามสมัพนัธ
ตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ    ระดบัมากทีส่ดุ

คาเฉลีย่  3.51- 4.50  หมายถงึ  ปจจยั มคีวามสมัพนัธ
ตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ    ระดบัมาก




ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา

สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต 1

คาเฉลีย่  2.51–3.50  หมายถงึ ปจจยั มคีวามสมัพนัธ
ตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ   ระดบัปานกลาง

คาเฉลีย่  1.51- 2.50  หมายถงึ  ปจจยั มคีวามสมัพนัธ
ตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ  ระดบันอย

คาเฉลีย่ 1.01- 1.50  หมายถงึ  ปจจยั มคีวามสมัพนัธ
ตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ   ระดบันอยทีส่ดุ

2. วเิคราะหขอมลูสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ
ของผบูรหิารสถานศกึษา    นำมาหาคาเฉลีย่และสวนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน  แลวนำมาแปรผลวเิคราะหขอมลู  เกีย่วกบั
สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
เทยีบเกณฑของ  บญุชม   ศรสีะอาด  (9)  ใชเกณฑแสดงคา
เฉลีย่และความหมายดงัตอไปนี้

คาเฉลี่ย  4.51–5.00  หมายถึงมีสมรรถนะการ
บรหิารงานวชิาการ  ระดบัมากทีส่ดุ

คาเฉลีย่  3.51- 4.50  หมายถงึมสีมรรถนะการบรหิาร
งานวชิาการ  ระดบัมาก

คาเฉลีย่  2.51–3.50  หมายถงึมสีมรรถนะการบรหิาร
งานวชิาการ  ระดบัปานกลาง

คาเฉลีย่  1.51- 2.50  หมายถงึมสีมรรถนะการบรหิาร
งานวชิาการ  ระดบันอย

คาเฉลีย่ 1.01- 1.50  หมายถงึมสีมรรถนะการบรหิาร
งานวชิาการ  ระดบันอยทีส่ดุ

3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา  จำแนกตามปจจัย โดยหาคา
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแบบเพยีรสนั  (Pearson  Product
Moment  Correlation)  (10)  เมือ่พบนยัสำคญัทางสถติ ิ จงึ
จดัลำดบัความสมัพนัธโดยมเีกณฑการแปลผลดงันี้

คา  r  0.81–1.00  หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธในระดบั
สงู

คา  r  0.61–0.80  หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธในระดบั
คอนขางสงู

คา  r  0.41–0.60  หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธในระดบั
ปานกลางสงู

คา  r  0.21–0.40  หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธในระดบั
คอนขางต่ำ

คา  r  0.01–0.20  หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธในระดบั
ต่ำ

4. วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต 1
โดยใชสถิติถดถอยพหุคูณ  (Multiple  Regression
Analysis)  เพือ่ศกึษาตวัแปรทีด่ทีีส่ดุทีส่มัพนัธตอสมรรถนะ
การบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา

ผลและอภปิรายผลการวจิยั
ผลการศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต 1
สรปุผล ดงันี้

1. การศึกษาระดับของปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
และระดับของสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู
บริหารสถานศึกษา พบวา ผูบริหารและครูผูสอน สังกัด
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต 1
มีระดับความคิดเห็นในดานปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
อยใูนระดบัมาก เมือ่พจิารณาจำแนกเปนรายตวัแปร พบวา
ตวัแปรทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก คอื  แรงจงูใจใฝ
สมัฤทธิ ์ความรบัผดิชอบ ภาวะผนูำ   สวนตวัแปรทีม่คีาเฉลีย่
นอยทีส่ดุ คอื อตัมโนทศัน  สวนสมรรถนะการบรหิารงาน
วชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต 1 อยใูนระดบัสงู

1.1 ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต 1 มรีะดบัความ
คิดเห็นในดานปจจัยภาวะผูนำอยูในระดับมากเมื่อ
พจิารณาจำแนกเปนรายขอ พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุ
3 อนัดบัแรก  คอื  ขอ  4  ผบูรหิารมคีวามสามารถในการจงู
ใจใหผรูวมงานใหความรวมมอื ขอ  11 ผบูรหิารกระตนุให
คณะครูปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหสอดคลองกับโลก
ปจจบุนั ขอ  5  ผบูรหิารมคีวามมงุมัน่เอาใจใสตอหนาทีท่ี่
รบัผดิชอบ

1.2  ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1มรีะดบัความคดิ
เห็นในดานปจจัยเจตคติตอสมรรถนะการบริหารงาน



    

วชิาการของผบูรหิารสถานศกึษาอยใูนภาพรวมอยใูนระดบั
มากเมื่อพิจารณาจำแนกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
มากทีส่ดุ  3 อนัดบัแรก  คอื  ขอ 4  ผบูรหิารเปดโอกาสให
บคุลากรมสีวนรวมในการบรหิารงานวชิาการ และสามารถ
ปรบัตวัไดดี ขอ 8 การบรหิารงานวชิาการทำใหผบูรหิารมี
ความกลาตดัสนิใจทำในสิง่ทีถ่กูตองเสมอ ขอ  1 ผบูรหิาร
ผบูรหิารมคีวามสขุกบัการบรหิารงานวชิาการ

1.3 ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1มรีะดบัความคดิ
เห็นในดานปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูบริหารสถาน
ศึกษาอยูในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนก
เปนรายขอ พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุ  3 อนัดบัแรก  คอื
ขอ 6  ผูบริหารมักตั้งความหวังไวสูงๆเพื่อจะไดใชความ
พยายามในการทำงานอยางเต็มที่และคิดหาคำตอบดวย
เหตผุลทีด่เีสมอ ขอ 9 ประสทิธภิาพการบรหิารงานวชิาการ
ทำใหผูบริหารไดรับรางวัลและคำชมเชยเสมอ ขอ 8 ผู
บรหิารผบูรหิารมกัเลาประสบการณทำงานและความสำเรจ็
ของตนเองเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อรวมงาน
เสมอ

1.4  ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1มรีะดบัความคดิ
เหน็ในดานปจจยัความรบัผดิชอบของผบูรหิารสถานศกึษา
อยใูนภาพรวมอยใูนระดบัมากเมือ่พจิารณาจำแนกเปนราย
ขอ พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุ  3 อนัดบัแรก  คอื  ขอ 3
ผบูรหิารรจูกัหนาทีข่องตนเองวาควรทำอะไร ขอ 2 ผบูรหิาร
เลือกปฏิบัติแตสิ่งที่ทำใหเกิดผลดีเทานั้น ขอ 1 ผูบริหาร
มักจะคนควาหาความรูเพิ่มเติมเมื่อมีเวลาวาง และ  ขอ 7
ผบูรหิารปฏบิตัติอโรงเรยีน  ชมุชน  ประเทศชาต ิและบคุคล
ที่เกี่ยวของอยางถูกตองเหมาะสม

1.5  ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1มรีะดบัความคดิ
เหน็ในดานปจจยัอตัมโนทศันของผบูรหิารสถานศกึษาอยู
ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาจำแนกเปนราย
ขอ พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุ  3 อนัดบัแรก  คอื  ขอ 2
ผูบริหารไดรับคำชมเชยจากเพื่อนรวมงานเสมอ ขอ 4
ผูบริหารไดรับคำชมเชยจากเพื่อนรวมงานเสมอ และ
ขอ 6  ผูบริหารรูจักใชเวลาอยางถูกตองและมีประโยชน
สงูสดุแกหนวยงาน

1.6  ผบูรหิารสถานศกึษาและคร ูสงักดัสำนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 มรีะดบัความ
คิดเห็นในดานความเชื่อมั่นในตนเองของผูบริหารสถาน
ศกึษาภาพรวมอยใูนระดบัมาก เมือ่พจิารณาจำแนกเปนราย
ขอ พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุ  3 อนัดบัแรก  คอื  ขอ 7
ผูบริหารบริหารงานภายใตขอบเขตความสามารถของ
ตนเอง  ขอ 2 ผบูรหิารกลาเผชญิสถานการณใดๆโดยไมกลวั
ทำใหงานประสบความสำเรจ็ตามจดุหมายทีต่ัง้ไว  ขอ 1  ผู
บริหารมีความพอใจและภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถ
ตดัสนิใจไดดวยตวัเอง

2.  ศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู
บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1 มสีมรรถนะดานการสงเสรมิใหมกีารวจิยัเพือ่พฒันา
คุณภาพการจัดการเรียนรู  ในภาพรวมอยูในระดับมาก
(Χ =4.05 )  เมือ่พจิารณาจำแนกเปนรายขอ พบวา ขอทีม่ี
คาเฉลีย่มากทีส่ดุ  3 อนัดบัแรก  คอื  ดานการนเิทศการจดัการ
เรียนรูในสถานศึกษา ขอ 23 ผูบริหารมีการวางแผนและ
ดำเนินการจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษา ( Χ =4.25
,ระดบัมาก )  ดานการนเิทศการจดัการเรยีนรใูนสถานศกึษา
ขอ  26 ผบูรหิารชวยเหลอืและแนะนำครใูนการจดัการเรยีน
การสอนใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้(Χ =4.24 ,ระดบัมาก)
ดานการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  ขอ 20 ผบูรหิารสง
เสรมิใหครนูำผลการประเมนิดานตางๆไปพฒันานกัเรยีน
ใหเกดิประสทิธภิาพ  (Χ =4.12 ,ระดบัมาก)

3.  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะการบริหาร
งานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา  สงักดัสำนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต 1  พบวา  มคีวาม
สมัพนัธในทางบวกทกุตวัและมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั
.01   จากทัง้หมด 15 คา โดยมคีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ
ระหวาง .38 ถงึ .82 ตวัแปรทีม่คีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ
มากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก คอื ปจจยัแรงจงูใจใฝสมัฤทธิแ์ละ
ปจจยัความรบัผดิชอบ  ซึง่มคีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ เทา
กบั .82  ปจจยัเจตคตแิละปจจยัแรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์  ซึง่มี
คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ เทากบั .67  และปจจยัอตัมโน
ทศันและปจจยัความเชือ่มัน่ในตนเอง  ซึง่มคีาสมัประสทิธิ์




ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา

สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต 1

สหสัมพันธ เทากับ .65  สวนคูที่มีคาสัมประสิทธิ์สห
สมัพนัธนอยทีส่ดุ คอื ปจจยัภาวะผนูำ และปจจยัความเชือ่
มัน่ในตนเอง ซึง่มคีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ เทากบั .38
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะการบริหารงาน
วชิาการของผบูรหิารสถานศกึษาและตวัแปรสมรรถนะ ( Y)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถม
ศกึษาอดุรธาน ี เขต 1 พบวา มคีวามสมัพนัธในทางบวกและ
มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทกุตวั โดยตวัแปรทีม่คีวาม
สมัพนัธกบัตวัแปรสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผู
บรหิารสถานศกึษามากทีส่ดุ คอื ปจจยัภาวะผนูำ  ซึง่มคีา
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ เทากบั .62   และตวัแปรทีม่คีวาม
สมัพนัธกบัตวัแปรสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผู
บริหารสถานศึกษานอยที่สุด คือ ปจจัยความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ซึง่มคีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ เทากบั .44

4.  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1  ไดแก  ภาวะผนูำ( )  อตัมโนทศัน ( )  และ
แรงจงูใจใฝสมัฤทธิ(์ ) สามารถพยากรณสมรรถนะการ
บรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา  สงักดัสำนกั
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1 ได
อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 มคีาสมัประสทิธิส์ห
สมัพนัธพหคุณูเทากบั  .71  คาความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน
ในการพยากรณเทากบั  5.71 และมคีาอำนาจจำแนกในการ
พยากรณรวมกนัรอยละ  50  (   =  .50)  ไดสมการในรปู
คะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน  ดงันี้

ในรปูคะแนนดบิ

ในรปูคะแนนมาตรฐาน

อภปิรายผล
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะการบริหาร

งานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา  สงักดัสำนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต  1  ตวัแปรอสิระ

มคีวามสมัพนัธตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผู
บรหิารสถานศกึษาอยางมนียัสำคญัทีร่ะดบั.01 ไดแก ภาวะ
ผนูำ  เจตคต ิ  แรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์  ความรบัผดิชอบ  อตั
มโนทัศน  ความเชื่อมั่นในตนเอง   และพบวาผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาอดุรธาน ี  เขต  1  มสีมรรถนะอยใูนระดบัสงู    ซึง่
สมรรถนะทีม่คีาสงูสดุ  คอื  สมรรถนะดานการนเิทศการ
จดัการเรยีนรใูนสถานศกึษา

1. ตัวแปรปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะ
การบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา  ไดแก

1.1  ภาวะผูนำมีความสัมพันธทางบวกกับ
สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว  แสดงวา  ผูบริหารมีภาวะผูนำตอ
สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
มากจะมสีมรรถนะการบรหิารงานวชิาการมากดวย  ทัง้นี้
เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนำที่กลาววา  พฤติกรรม
สวนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะชักนำกิจกรรมของกลุมให
บรรลุเปาหมายรวมกันหรอเปนความสัมพันธที่มีอิทธิพล
ระหวางผนูำและผตูาม  ซึง่ทำใหเกดิการเปลีย่นปลงเพือ่ให
บรรลุจุดหมายรวมกัน  หรือเปนความสามารถที่จะสราง
ความเชื่อมั่นและใหการสนับสนุนบุคคลเพื่อใหบรรลุเปา
หมายองคการ  (11) ดงันัน้เมือ่ผบูรหิารมภีาวะผนูำทีด่ตีอ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการจะทำใหงานสามารถ
บรรลุเปาหมายที่กำหนดไว  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่
ศกึษากระบวนการอทิธพิลทางสงัคมทีบ่คุคลหนึง่ตัง้ใจใช
อทิธพิลตอผอูืน่ ใหปฏบิตักิจิกรรมตางๆตามทีก่ำหนด  รวม
ทัง้เปนการสรางความสมัพนัธระหวางบคุคลขององคการ
หรอืเปนกระบวนการอทิธพิลทีช่วยใหกลมุบคุคลสามารถ
บรรลเุปาหมายทีก่ำหนด (12)  เชนกนั จากทีก่ลาวมาขาง
ตนจงึควรสรางสรรคหรอืปลกูฝงศรทัธา  ความกลมเกลยีว
ความรวมมอืรวมใจ  ใหเกดิขึน้ในระหวางผรูวมงานหรอื
ผูตามทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามทิศทางที่ผู
บรหิารสถานศกึษาตองการ  อนัเปนไปตามวตัถปุระสงค
และเปาหมายขององคการนั่นเอง

1.2 เจตคติมีความสัมพันธตอสมรรถนะการ
บรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา มคีวามสมัพนัธ
ทางบวกกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการอยางมีนัย



    

สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว
แสดงวาผูบริหารสถานศึกษาที่มีเจตคติตอสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการะมากจะมีสมรรถนะสูงดวย ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากแนวคิดเกี่ยวกับเจตคติที่กลาววา เจตคติเปน
ลกัษณะทางอารมณทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรู และเปนความ
รสูกึพอใจ หรอืไมพอใจในสิง่ใดสิง่หนึง่ หรอืสถานการณ
ใดสถานการณหนึง่ของบคุคล เมือ่บคุคลมคีวามรสูกึตอสิง่
นั้น ๆ แลวจะเกิดเปนปฏิกิริยาที่พรอมจะตอบสนองเปน
การกระทำ (11) ดงันัน้ เมือ่ผบูรหิารสถานศกึษาเจตคตทิีด่ตีอ
สมรรถนะจะทำใหผบูรหิารสถานศกึษามคีวามรสูกึพอใจ
ตอสมรรถนะ ทำใหผูบริหารสถานศึกษาที่มีเจตคติตอ
สมรรถนะจะมีสมรรถนะสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาที่มี
เจตคตทิีไ่มดตีอสมรรถนะ ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัทีศ่กึษา
เจตคติกับการแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่พบวาเมื่อบุคคลมี
เจตคตทิีด่ตีอการแสดงพฤตกิรรมนัน้ จะมคีวามสมัพนัธให
บคุคลแสดงพฤตกิรรมเหลานัน้ออกมาในระดบัสงูเชนกนั
อาทิ งานวจิยัของ โกศล มคีวามดี (13) พบวา  ขาราชการ
ตำรวจที่มีเจตคติตอจิตสาธารณะสูงจะมีจิตสาธารณะที่
แสดงออกดานพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในหนาที่และ
การบรกิารประชาชนสงูดวยเชนกนั จากทีก่ลาวมาขางตนจงึ
ควรสงเสริมปลูกฝงและพัฒนาใหผูบริหารสถานศึกษามี
เจตคติที่ดีตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการเพื่อจะได
พัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้นตอไป

1.3 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธตอ
สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว แสดงวาผบูรหิารสถานศกึษาทีม่แีรงจงูใจ
ใฝสมัฤทธิส์งูจะมแีนวโนมวาสมรรถนะในการบรหิารงาน
วชิาการสงูดวยเชนกนั เพราะแรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์คอื ความ
ปรารถนาทีจ่ะทำสิง่ใดสิง่หนึง่ใหสำเรจ็ลลุวงตามเปาหมาย
ทีต่ัง้ไวโดยไมยอทอตออปุสรรค ซึง่สอดคลองกบักนษิฐา
หมัน่กจิการ (14) พบวาแรงจงูใจใฝสมัฤทธิ์ มสีวนทีผ่ลกั
ดันใหบุคคลตองการมีสถานะที่สูงขึ้นมีความรับผิดชอบ
มากขึน้ มคีวามตองการความสำเรจ็สงูขึน้ ซึง่สิง่ตาง ๆ  เหลา
นีย้งัชวยเสรมิสรางใหมพีฒันาการในดานตาง ๆ ไดอยาง
รวดเรว็  นอกจากนีแ้รงจงูใจใฝสมัฤทธิม์คีวามหมายรวม
ไปถึงความปรารถนาที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสำเร็จลุลวง
ไปดวยดี มผีลสำเรจ็สงูกวาบคุคลอืน่ มคีวามรสูกึสบายใจ

เมือ่ประสบผลสำเรจ็ จากทีก่ลาวมาขางตนจงึควรสงเสรมิ
ปลูกฝงและพัฒนาใหผูบริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจใฝ
สมัฤทธิท์ีด่ตีอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการเพือ่จะได
สรางความปรารถนาของบคุคลทีจ่ะกระทำสิง่ตางๆ ทัง้ใน
หนาทีก่ารงาน และเรือ่งราวสวนตวัใหประสบความสำเรจ็
ไปไดดวยดตีามเปาหมายทีว่างไว

1.4 ความรบัผดิชอบมคีวามสมัพนัธตอสมรรถนะ
การบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษาอยางมนียั
สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว
แสดงวาผบูรหิารสถานศกึษาทีม่คีวามรบัผดิชอบจะเปนผทูี่
มลีกัษณะทีม่คีวามสนใจ ตัง้ใจทีจ่ะทำงาน ตดิตามผลงาน
ทีไ่ดกระทำไปแลว เพือ่ปรบัปรงุแกไขใหสำเรจ็ลลุวงไปได
ดวยดี ยอมรบัในสิง่ทีต่นไดกระทำลงไป ทัง้ในดานดแีละ
ดานไมดีปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ดวยความเต็มใจ
อยางระมดัระวงั ไมปดความรบัผดิชอบในหนาทีข่องตนแก
ผอูืน่ ทำใหเปนคนตัง้ใจจรงิ รกัหนาทีก่ารงานทัง้เปนของ
สวนตนและสวนรวมเปนคณุลกัษณะของความเปนผนูำที่
ดี  และเปนคุณลักษณะที่จำเปนในวิถีชีวิตในสังคม
ประชาธิปไตยทำใหสังคมและประเทศชาติมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย ดังนั้นผูที่มีความรับผิดชอบจึงมีความ
สัมพันธใหเปนผูมีลักษณะของการเปนผูที่มีจิตสำนึก
สาธารณะ ดวยซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ พริยิา  นลิมาตร
(15) พบวา คณุธรรมจรยิธรรมดานความรบัผดิชอบ มคีวาม
สัมพันธกับจิตสำนึกสาธารณะ สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาจงัหวดัรอยเอด็ และสอดคลองกบั พรชยั   เฉดิเจอื (16)
ไดจดักลมุพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบคอื ปฏบิตังิาน
ทีไ่ดรบัมอบหมายดวยความเตม็ใจ กลาเผชญิกบัความจรงิ
รกัษาสทิธแิละหนาทีข่องตน ปฏบิตัติามระเบยีบโดยเครง
คดัคอยตดิตามผลงานเพือ่ปรบัปรงุใหดขีึน้ มคีวามซือ่สตัย
ไวใจได รกัษาทรพัยสมบตัสิวนรวมเหมอืนของตน  จาก
ที่กลาวมาขางตนจึงควรสงเสริมปลูกฝงและพัฒนาใหผู
บรหิารสถานศกึษามคีวามรบัผดิชอบทีด่ตีอสมรรถนะการ
บรหิารงานวชิาการเพือ่แสดงออกถงึความมงุมัน่และตัง้ใจที่
จะปฏบิตังิานทีไ่ดรบัมอบหมายใหบรรลวุตัถปุระสงคตาม
ทีก่ำหนด ยอมรบัผลผลทีเ่กดิขึน้จากการทำงานของตนเอง
หรอืทีอ่ยใูนความดแูลของตนทัง้ทีด่แีละไมดี

1.5 อตัมโนทศันมคีวามสมัพนัธตอสมรรถนะ
การบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษาอยางมนียั




ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา

สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต 1

สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว
แสดงวาผบูรหิารสถานศกึษาทีม่อีตัมโนทศันในตนเองสงู
จะมจีติสาธารณะสงูดวยเชนกนั อาจเปนผลมาจากการทีผู่
บรหิารสถานศกึษามคีวามรสูกึนกึคดิตอตนเองในดานความ
สามารถของตนทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารการจดัการเรยีนรู
การแกปญหา การทำกจิกรรมเพือ่ประโยชนสวนรวม การ
ใชเหตผุลการคดิในดานบวก รวมถงึการมมีนษุยสมัพนัธกบั
คนอืน่ การคบเพือ่นการมองโลกในแงด ีการทำงานรวมกบั
ผอูืน่และดานการปรบัตวัทางอารมณในการอยรูวมกบับคุคล
อืน่ในสงัคมไดดี จะมคีวามรสูกึนกึคดิและสามารถแสดง
พฤติกรรมดานจิตสาธารณะไดดีเชนกันสอดคลองกับ
ผลการวจิยัของ วทิยพฒันท  สหีา (16) พบวา อตัมโนทศัน
สามารถพยากรณจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 สอดคลองกบั โกศล มคีวามด ี(13) พบวา การรบัรู
ความสามรถของตนสามารถทำทายจิตสาธารณะของขา
ราชการตำรวจได อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  จาก
ที่กลาวมาขางตนจึงควรสงเสริมปลูกฝงและพัฒนาใหผู
บริหารสถานศึกษามีอัตมโนทัศนที่ดีตอสมรรถนะการ
บรหิารงานวชิาการเพือ่แสดงออกถงึความคดิ ความรสูกึของ
บคุคลทีร่บัรถูงึความเปนตนเองในดานตางๆ ทัง้ทางดานสติ
ปญญา ความคดิ ความสามารถ ทกัษะตางๆ รวมทัง้รปูราง
ลักษณะทางดานรางกาย ซึ่งเกิดจากความเชื่อ ความรูสึก
เจตคติ

1.6 ความเชือ่มัน่ในตนเอง มคีวามสมัพนัธตอ
สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว แสดงวา ผบูรหิารสถานศกึษามคีวามเชือ่
มั่นในตนเองสูง จึงทำใหมีแนวโนมที่จะทำใหมีความ
สามารถในการคดิวเิคราะหสงูดวยดวย เพราะความเชือ่มัน่
ในตนเอง คือ การรับรูในเรื่องหรือผลที่กระทำ ไมวา
จะประสบผลสำเรจ็หรอืลมเหลววา เกดิจากการกระทำของ
ตนเองทัง้ในการแสดงออกทางพฤตกิรรมดานการคดิ ดาน
การพดู และความสามารถตาง ๆ  ซึง่เปนพืน้ฐานของการรบั
รผูลการกระทำของตนเอง ซึง่สอดคลองกบั ขตัตยิา   น้ำยา
ทอง (4) พบวา ความเชือ่อำนาจภายในตนและความสามารถ
ดานเหตุผลมีความสัมพันธตอการคิดอยางมีวิจารณญาณ
อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01และ ความเชือ่อำนาจ

ภายในตนมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ โดยผูที่มีความเชื่ออำนาจภายใน
ตนจะมคีวามสามารถในการคดิอยางมวีจิารณญาณสงูกวาผู
ทีม่คีวามเชือ่อำนาจภายนอกตน

2. จากผลการวิจัยที่พบวา  คาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธภายในปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะการ
บรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา  สงักดัสำนกั
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1(19)
มคีวามสมัพนัธในทางบวกทกุตวั ตวัแปรทีม่คีาสมัประสทิธิ์
มากทีส่ดุคอื  ปจจยัแรงจงูใจใฝสมัฤทธิ์ และปจจยัความรบั
ผดิชอบ  ปจจยัเจตคตแิละปจจยัแรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์ ปจจยั
อตัมโนทศันและปจจยัความเชือ่มัน่ในตนเอง  สวนคทูีม่คีา
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธนอยทีส่ดุ คอื ปจจยัภาวะผนูำและ
ปจจยัความเชือ่มัน่ในตนเอง  คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ
ระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะการบริหาร
งานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา  สงักดัสำนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต  1  พบวา  มคีวาม
สมัพนัธทางบวกและมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  ทกุ
ตวั  โดยปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัสมรรถนะการบรหิาร
งานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษามากทีส่ดุ คอื  ปจจยั
ภาวะผูนำ และตัวแปรที่มีความสัมพันธกับตัวแปร
สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
นอยทีส่ดุ คอื ปจจยัความเชือ่มัน่ในตนเอง ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก
ผวูจิยัไดทำการศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดย
วเิคราะหเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัตวัแปรปจจยัที่
มคีวามสมัพนัธตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผู
บรหิารสถานศกึษาทัง้  6  ตวัแปรเปนอยางด ี  จงึมคีวาม
สมัพนัธใหตวัแปรเหลานีม้คีวามสมัพนัธภายในตวัแปรตน
ดวยกันในทางบวกและมีความสัมพันธกับสมรรถนะการ
บรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษาในทางบวกดวย
เชนกนั  ซึง่ผลการศกึษาครัง้นีส้อดคลองกบัผลการวจิยัของ
ละอองดาว แสวงนาม (20) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่
สมัพนัธกบัการปฏบิตังิานของครโูรงเรยีนเอกชน เขตการ
ศึกษา 10 ผลการวิจัยพบวา การไดรับการสนับสนุนจาก
สงัคม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และทัศนคติตอการปฏิบัติงาน
ของครโูรงเรยีนเอกชน เขตการศกึษา 10 มคีวามสมัพนัธ
ทางบวกและสามารถรวมกนัพยากรณการปฏบิตังิานของครู



    

ไดรอยละ 56.6 โดยทีแ่รงจงูใจใฝสมัฤทธิส์ามารถอธบิาย
การปฏบิตังิานไดในระดบัมาก รองลงมาคอื การไดรบัการ
สนับสนุนจากสังคม และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับงาน
วจิยัของ  จติตมิา วดัตมู (21) ทีไ่ดศกึษาวจิยัเรือ่ง เหตจุงูใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวาครูโรงเรียน
เอกชนมเีหตจุงูใจในการปฏบิตังิาน 14 ดาน เรยีงลำดบัจาก
มากไปนอย ไดดงันี ้ดานความสำเรจ็ในงาน ดานการบงัคบั
บญัชาของผบูรหิาร ดานสภาพการทำงาน ดานความรบัผดิ
ชอบ ดานนโยบาย ดานการบรหิารงานในโรงเรยีน ดานการ
ยอมรบันบัถอื ดานโอกาสทีจ่ะไดรบัความกาวหนาในงาน
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความสัมพันธกับผูบริหาร
ดานเงนิเดอืน 86 (คาตอบแทน) ดานสถานภาพทางสงัคม
ดานสมัพนัธภาพกบัเพือ่นรวมงาน ดานความมัน่คงในการ
ทำงาน

3.  จากผลการวจิยัพบวาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอ
สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต  1  ไดแก  ภาวะผนูำ  อตัมโนทศัน และแรงจงูใจใฝ
สมัฤทธิ์  เนือ่งมาจากการเปนผบูรหิารทีด่ตีองมภีาวะผนูำ
อัตมโนทัศน  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  รวมทั้งตองมี
สมรรถนะในการบริหารงานวิชาการทั้งทางดานบริหาร
จดัการเรยีนการสอน  ดานพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  ดาน
การนเิทศการจดัการเรยีนรใูนสถานศกึษา  ดานการสงเสรมิ
ใหมกีารวจิยัเพือ่พฒันาการจดัการเรยีนร ู  ทีส่อดคลองกบั
งานวจิยั  เยาวลกัษณ  นอยสกลุ  (22)  พบวา  ปจจยัทีม่ี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครู  ผูบริหารสถาน
ศกึษา  กลมุสำนกังานเขต  4  สงักดักรงุเทพมหานคร  ผลการ
วจิยัพบวา  ปจจยัจงูใจมคีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัการปฏบิตังิาน
ของคร ู ผบูรหิารสถานศกึษา  และยงัสอดคลองกบังานวจิยั
ของปนัดดา  วงศจันดา (23) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยจิต
ลกัษณะและปจจยัสถานการณทีเ่กีย่วของกบัพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติงานของครูอัตราจาง  ศูนยการเรียนรูพิเศษในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการวิจัยพบวา  ตัวแปรในการ
ทำนายพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของครอูตัราจาง  คอื  แรง
จงูใจใฝสมัฤทธิ ์ ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ การสนบัสนนุจาก
สงัคม

ตวัแปรทีไ่มสามารถพยากรณสมรรถนะการบรหิาร
งานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษาได  คอื  เจตคต ิ ความ
รบัผดิชอบ  และความเชือ่มัน่ในตนเองเนือ่งจาก  ผบูรหิาร
มภีาระงานมากจงึเกดิความรสูกึไมดตีองานทำใหขาดความ
รบัผดิชอบไปบาง  ทัง้ยงัขาดความเชือ่มัน่ในตนเองในการ
บรหิารงานวชิาการบางเลก็นอย  (24) จากการพยากรณได
มาจากการคดัเลอืกตวัแปรทีม่คีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธกบั
ตวัแปรสงูทีส่ดุเขาสมการกอนจากนัน้กจ็ะทดสอบตวัแปร
วาตวัแปรใดบางมสีทิธิเ์ขามาอยใูนสมการดวยวธิคีดัเลอืก
แบบกาวหนาและขณะเดยีวกนักจ็ะทดสอบตวัแปรทีอ่ยใูน
สมการตวัใดมโีอกาสจะถกูขจดัออกจากสมการดวยวธิคีดั
เลอืกแบบถอยหลงัจนกระทัง่ไมมตีวัแปรใดถกูคดัออกจาก
สมการและไมมีตัวแปรใดนำเขาสมการและไดสมการ
ถดถอยทีม่สีมัประสทิธิก์ารพยากรณสงูสดุและตวัแปรทีไ่ม
ถกูคดัเลอืกจะมคีวามสมัพนัธกบัสมรรถนะนอยมากจงึถกู
ขจดัออก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวจิยัไปใช

1.1 สำหรบัผบูรหิารสถานศกึษา และผเูกีย่วของ
กบัการจดัการศกึษาผลการวจิยัครัง้นี้ พบวา ภาวะผนูำ   อตั
มโนทศัน   แรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์    สมัพนัธตอสมรรถนะ
การบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษาเปนอยาง
มาก ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา และผูเกี่ยวของกับการ
จดัการศกึษา ควรนำผลทีไ่ดจากการวจิยัครัง้นีไ้ปปรบัปรงุ
หรอืพฒันาสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการใหสงูขึน้

1.2  ผบูรหิารสถานศกึษาและผเูกีย่วของควรมี
การวางแผนในการพฒันาสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ
โดยใชปจจยั  ภาวะผนูำ  เจตคต ิ แรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์ ความ
รบัผดิชอบ  อตัมโนทศัน  และความเชือ่มัน่ในตนเอง  จดั
ทำแผนในการพฒันาสมรถนะการบรหิารงานวชิาการ  ให
มคีวามร ู ความสามารถอยางเหมาะสม

2. ขอเสนอแนะสำหรบัการวจิยัครัง้ตอไป
2.1 ควรมีการทำวิจัย เพื่อคนหาปจจัยภาวะ

ผูนำที่สัมพันธตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  1 เนื่องจากสมรรถนะการ




ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา

สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี เขต 1

บรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษาและภาวะผนูำ
มีความสัมพันธกันอยางยิ่ง

2.2 ควรมีการทำวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ประเมินสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศกึษา ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

2.3 ควรทำการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
โดยใชการวเิคราะหเสนทางเพือ่ศกึษาดวูาตวัแปรใดบางทีม่ี
อิทธิพลในทางตรงและทางออมตอสมรรถนะการบริหาร
งานวชิาการของผบูรหิารสถานศกึษา
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บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่  1)  ศกึษาการใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษาของผบูรหิารสถาน

ศกึษา  สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา  เขต 1  และ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบการใชหลกั
ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรอียธุยา  เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรยีน  กลมุตวัอยางทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้  ไดแก ครใูนโรงเรยีนสงักดั
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1 ปการศกึษา 2555  จำนวน 324 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใน
การวจิยัเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั จำนวน 50 ขอ  ซึง่ผานการตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา
(Content Validity)  ดวยหาคาดชันคีวามสอดคลอง (Index of items Objective congruence : IOC) จากผทูรงคณุวฒุ ิ จำนวน
3 ทาน ไดคาดชันคีวามสอดคลองอยรูะหวาง  0.67 – 1.00  และผานการทดลองใชกบัครทูีไ่มใชกลมุตวัอยาง  จำนวน  40
ทาน  เพือ่วเิคราะหความเชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ซึง่พบวา แบบสอบถามมคีาความเชือ่มัน่เทากบั
0.94  สถติทิีใ่ชไดแก ความถี ่รอยละ คาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว
ผลการวจิยัพบวา

1.  ผบูรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 มกีารใชหลกั
ธรรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษา โดยรวมอยใูนระดบัมาก  เมือ่พจิารณาแตละดานพบวา ผบูรหิารสถานศกึษามกีาร
ใชหลกัธรรมาภบิาล ในการบรหิารสถานศกึษาอยใูนระดบัมากทกุดาน เรยีงลำดบัจากคาเฉลีย่สงูสดุไปต่ำสดุ คอื หลกัความ
โปรงใส หลกันติธิรรม หลกัการมสีวนรวม  หลกัคณุธรรม  หลกัความคมุคา และ หลกัความรบัผดิชอบ

2.   ผบูรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนขนาดเลก็ โรงเรยีนขนาดกลาง  และโรงเรยีนขนาดใหญมกีารใชหลกัธรรมา
ภบิาลในการบรหิารสถานศกึษาโดยรวม และในแตละดาน  แตกตางกนั อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยผบูรหิาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาสูงกวา
โรงเรยีนขนาดกลาง ในดานหลกันติธิรรม  หลกัคณุธรรม หลกัความโปรงใส หลกัการมสีวนรวม  และหลกัความรบัผดิชอบ
สวนในดานหลักความคุมคา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก มีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศกึษาสงูกวาโรงเรยีนขนาดกลาง
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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 prin-
ciples of good governance Than Those of medium-sized schools in terms of legal  principle,  moral principle, transpar-
ency 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.

คำสำคญั: หลกัธรรมาภบิาล,  ผบูรหิาร,  การใชหลกัธรรมาภบิาล
Keywords: Good governance,  Administrator

บทนำ
ในการบรหิารงานโดยทัว่ไปของผบูรหิาร  หากมงุ

หวงัใหเกดิผลสำเรจ็ตอองคกร  ผบูรหิารในระดบัตางๆ ของ
องคกรยอมตองอาศัยหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีทางการ
บรหิารมาประยกุตใชเปนแนวทางในการบรหิารใหเหมาะสม
กบัสถานการณ  ทัง้นี ้ หลกัธรรมาภบิาล (Good Governance)
ซึ่งประกอบดวยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส หลกัความมสีวนรวม หลกัความรบัผดิชอบ  และ
หลกัความคมุคา  เปนหลกัการบรหิารหลกัการหนึง่ทีไ่ดรบั
การยอมรบัวา  สามารถพฒันาการดำเนนิงาน  หรอืแกปญหา
ทีเ่กดิขึน้จากการดำเนนิงานไดเปนอยางด ี มปีระสทิธภิาพ
และมีความยั่งยืน  เนื่องจากเหตุผลหลายประการ  อาทิ
ธรรมาภิบาลเปนหลักการพื้นฐานในการสรางความเปน

ธรรมในสังคม  ชวยใหสังคมมีความเขมแข็งในทุกดาน
จะชวยลดปญหาการฉอราษฎรบังหลวง  เปนแนวคิดที่
เกือ้หนนุสงัคมประชาธปิไตย  ฯลฯ  อกีทัง้  หลกัธรรมาภบิาล
มสีวนเกีย่วของกบัการบรหิารและจดัการศกึษา  5  ประการ
คือ ประการที่หนึ่ง กระจายอำนาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาใหกับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
ประการทีส่อง พฒันาระบบการบรหิารและการจดัการศกึษา
ตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ ประการที่สาม
พฒันาการบรหิารจดัการศกึษาเพือ่เพิม่โอกาสทางการศกึษา
อยางมคีณุภาพ  ประการทีส่ี ่  พฒันาระบบบรหิารจดัการ
สงเสริมการมีสวนรวม  สงเสริมบทบาทองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และประการสุดทาย  พัฒนาระบบบริหาร
จดัการทรพัยากรเพือ่การศกึษาใหมปีระสทิธภิาพ (1)  นัน่
คอื หลกัธรรมาภบิาลเปนสิง่สำคญัและมคีวามจำเปนอยางยิง่




การใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษาของผบูรหิารสถานศกึษา
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1

ตอการบรหิารงานและการจดัการศกึษาของผบูรหิารสถาน
ศกึษา  เนือ่งจากหลกัธรรมาภบิาลจะเปนรปูแบบการบรหิาร
จดัการสถานศกึษาทางเลอืกหนึง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ  สราง
ความยั่งยืน  และสรางคุณภาพการจัดการศึกษาในสถาน
ศกึษาไดเปนอยางดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1  เปนหนวยงานทางการศึกษา
หนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่สงเสริม  สนับสนุนการจัดการ
ศกึษาใหทัว่ถงึ มคีณุภาพไดมาตรฐาน  โดยมเีปาประสงค
สำคญัประการหนึง่วา  ใหสถานศกึษาในสงักดัมรีะบบการ
บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล  ดงันัน้  จงึเกดิประเดน็
ที่นาสนใจวา  เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาพระนครศรอียธุยา  เขต 1  ไดกำหนดเปาประสงคดงั
กลาวแลว ผบูรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา  เขต 1 ซึง่เปน
ผทูีม่คีวามสำคญัยิง่ในการบรหิารโรงเรยีน  จะมกีารใชหลกั
ธรรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษาเปนอยางไร

ดวยเหตนุี ้ จงึควรศกึษาถงึการใชหลกัธรรมาภบิาล
ในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระ
นครศรีอยุธยา  เขต 1  โดยผลการวิจัยที่ได  จะนำมาซึ่ง
ผลการใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษาของ
ผบูรหิารสถานศกึษา  สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต  1 เพือ่ใหหนวยงาน
ตนสงักดัใชประกอบการกำหนดนโยบาย  การวางแผนใน
การบริหารและจัดการศึกษา  แกปญหา  หรือพัฒนาการ
บริหารและจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลอยางมี
ประสทิธภิาพ  และผบูรหิารสถานศกึษาสามารถนำผลการ
วิจัยที่ไดไปเปนสารสนเทศในการปรับปรุงหรือพัฒนา
ตนเอง  ใหสามารถบรหิารสถานศกึษาใหเปนไปตามหลกั
ธรรมาภบิาล  เพือ่ประโยชนสงูสดุตอการบรหิารสถานศกึษา
และผเูรยีน  รวมทัง้  สถานศกึษานำสารสนเทศทีไ่ดไปใช
ในการกำหนดนโยบาย  การวางแผนและสรางแนวทางใน
การบรหิารสถานศกึษา  เพือ่พฒันาสถานศกึษาใหดำเนนิ
งานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วตัถปุระสงค

1.  เพือ่ศกึษาการใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิาร

สถานศกึษาของผบูรหิารสถานศกึษา  สงักดัสำนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา  เขต 1

2.  เพือ่เปรยีบเทยีบการใชหลกัธรรมาภบิาลในการ
บรหิารสถานศกึษาของผบูรหิารสถานศกึษา  สงักดัสำนกั
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1  จำแนกตามขนาดโรงเรยีน

วธิกีารดำเนนิงาน
การวจิยัครัง้นีป้ระชากรทีใ่ชในการวจิยั ไดแก  ครู

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1 ปการศกึษา 2555 จำนวน
2,085 คน แบงเปนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ จำนวน  486  คน
1,046  คน  และ  553  คน  ตามลำดบั กลมุตวัอยางใชในการ
วจิยัครัง้นี ้ไดแก  คร ู ในโรงเรยีนสงักดัสำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1 ปการศกึษา
2555  จำนวน 324 คน  แบงเปนครใูนโรงเรยีนขนาดเลก็
โรงเรยีนขนาดกลาง  และโรงเรยีนขนาดใหญ  จำนวน 75  คน
163  คน  และ  86 คน  ตามลำดบั  กำหนดขนาดของกลมุ
ตวัอยางโดยใชตารางสำเรจ็รปูของเครจซีแ่ละมอรแกน (2)
และเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling)  เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็
รวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถาม  เรือ่ง  การใชหลกัธรรมา
ภิบาลในการบริหารการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระ
นครศรอียธุยา เขต 1 มลีกัษณะเปน แบบตรวจสอบรายการ
(Check  list) จำนวน 1 ขอ แบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating  Scale) 5 ระดบั  จำนวน  50  ขอ โดยใหแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศกึษาของผบูรหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 ใน
ดานหลกันติธิรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปรงใส หลกั
การมสีวนรวม หลกัความรบัผดิชอบ และหลกัความคมุคา
ทั้งนี้  แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาดวยหาคาดัชนีความสอดคลองจากผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน  3  ทาน  ไดคาดชันคีวามสอดคลองอยรูะหวาง  0.67



    

– 1.00 และผานการทดลองใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จำนวน  40  ทาน  เพือ่วเิคราะหความเชือ่มัน่ของแบบสอบ
ถามทัง้ฉบบั ซึง่พบวา แบบสอบถามมคีาความเชือ่มัน่เทากบั
0.94   สถติทิีใ่ชไดแกในการวเิคราะหขอมลู  ไดแก ความถี่
รอยละ คาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และการวเิคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว ซึ่งในกรณีที่พบวา ผลการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวมีนัยสำคัญทางสถิติ
ผูวิจัยจะใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู (Post Hoc
Comparison)  ดวยวธิขีองเชฟเฟ  (Scheffe)
ผลการวจิยั

1.  ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 มกีาร
ใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษาโดยรวมและ
ในแตละดานอยใูนระดบัมาก  เรยีงลำดบัจากคาเฉลีย่สงูไป
ต่ำ คอื หลกัความโปรงใส หลกันติธิรรม หลกัการมสีวนรวม
หลกัคณุธรรม  หลกัความคมุคา  และหลกัความรบัผดิชอบ
ดงัแสดงในตาราง 1

ตารางที ่1 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1

การใชหลักธรรมาภิบาล 
 

คาสถิติ ระดับพฤติกรรม 
การใชหลักธรรมาภิบาล Χ  S.D. 

1.  หลักนิติธรรม 4.35 0.48 มาก 
2.  หลักคุณธรรม 4.30 0.57 มาก 
3.  หลักความโปรงใส 4.39 0.43 มาก 
4.  หลักการมีสวนรวม 4.31 0.45 มาก 
5.  หลักความรับผิดชอบ 4.26 0.55 มาก 
6.  หลักความคุมคา 4.29 0.58 มาก 

รวม 4.31 0.46 มาก 
 

2.  ผบูรหิารสถานศกึษาสงักดัสำนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน
โรงเรียนขนาดตางกันมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษาโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน
อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  ทัง้นี ้ เมือ่เปรยีบเทยีบ
คาเฉลีย่รายคแูลว  พบวา  ผบูรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีน
ขนาดเลก็และโรงเรยีนขนาดใหญมกีารใชหลกัธรรมาภบิาล

ในการบริหารสถานศึกษาสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางใน
ดานหลกันติธิรรม  หลกัคณุธรรม  หลกัความโปรงใส  หลกั
การมสีวนรวม หลกัความรบัผดิชอบ และโดยรวม สวนใน
ดานหลกัความคมุคา ผบูรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนขนาด
เลก็มกีารใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษาสงู
กวาโรงเรยีนขนาดกลาง  ดงัแสดงในตารางที ่2  และ  3




การใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษาของผบูรหิารสถานศกึษา
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1

ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบการใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษาของผบูรหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา พระนครศรอียธุยา  เขต 1  จำแนกตามขนาดโรงเรยีน

แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
1.  หลักนิติธรรม     
 ระหวางกลุม  3.271 2 1.635 7.230* 
 ภายในกลุม  72.605 321 0.226  

รวม 75.876 323   
2.  หลักคุณธรรม     
 ระหวางกลุม  15.743 2 7.871 28.609* 
 ภายในกลุม  88.316 321 0.275  

รวม 104.059 323   
3.  หลักความโปรงใส     
 ระหวางกลุม  5.246 2 2.623 15.340* 
 ภายในกลุม  54.883 321 0.171  

รวม 60.128 323   
4.  หลักการมีสวนรวม     
 ระหวางกลุม  4.578 2 2.289 11.870* 
 ภายในกลุม  61.900 321 0.193  

รวม 66.478 323   
5.  หลักความรับผิดชอบ     
 ระหวางกลุม  9.024 2 4.512 16.583* 
 ภายในกลุม  87.341 321 0.272  

รวม 96.365 323   
6.  หลักความคุมคา     
 ระหวางกลุม  4.303 2 2.151 6.598* 
 ภายในกลุม  104.662 321 0.326  

รวม 108.964 323   
       โดยรวม     
 ระหวางกลุม  6.647 2 3.324 17.027* 
 ภายในกลุม  62.660 321 0.195  

รวม 69.307 323   

*p < .05



    

ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่รายคกูารใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษาของผบูรหิารสถานศกึษา
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรยีน

ขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก ( Χ ) ขนาดกลาง ( Χ ) ขนาดใหญ ( Χ ) 
หลักนิติธรรม    
       ขนาดเล็ก ( Χ = 4.4837)  - 0.2296* - 
       ขนาดกลาง ( Χ = 4.2541) - - 0.1667* 
       ขนาดใหญ ( Χ = 4.4208)   - - - 
หลักคุณธรรม    
       ขนาดเล็ก ( Χ = 4.5813)  - 0.4948* - 
       ขนาดกลาง ( Χ = 4.0865) - - 0.3798* 
       ขนาดใหญ ( Χ = 4.4663)   - - - 
หลักความโปรงใส    
       ขนาดเล็ก ( Χ = 4.5821)  - 0.3081* - 
       ขนาดกลาง ( Χ = 4.2740) - - 0.1735* 
       ขนาดใหญ ( Χ = 4.4474)   - - - 
หลักการมีสวนรวม       
       ขนาดเล็ก ( Χ = 4.4821)  - 0.2864* - 
       ขนาดกลาง ( Χ = 4.1957) - - 0.1662* 
       ขนาดใหญ ( Χ = 4.3619)   - - - 
หลักความรับผิดชอบ    
       ขนาดเล็ก ( Χ = 4.4938)  - 0.3918* - 
       ขนาดกลาง ( Χ = 4.1020) - - 0.2578* 
       ขนาดใหญ ( Χ = 4.3598)   - - - 
หลักความคุมคา    
       ขนาดเล็ก ( Χ = 4.4864)  - 0.2892* - 
       ขนาดกลาง ( Χ =4.1972) - - - 
       ขนาดใหญ ( Χ = 4.2773)   - - - 
โดยรวม    
       ขนาดเล็ก ( Χ = 4.5178)  - 0.3396* - 
       ขนาดกลาง ( Χ = 4.1782) - - 0.2140* 
       ขนาดใหญ ( Χ = 4.3922)   - - - 

*p < .05




การใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษาของผบูรหิารสถานศกึษา
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1

สรปุและอภปิรายผล
1.  ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 มกีาร
ใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษาโดยรวมและ
ในแตละดานอยใูนระดบัมาก

ผลการวจิยัขอนีส้อดคลองกบัผลการวจิยั สวุรรณ
ทองคำ (3) ทีศ่กึษาถงึสภาพการบรหิารงานตามหลกัธรรมา
ภบิาลในโรงเรยีนสงักดัสำนกังานการประถมศกึษาจงัหวดั
สงิหบรุ ี  พบวา  ผบูรหิารโรงเรยีนในสงักดัสำนกังานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี  มีการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภบิาลในระดบัมาก  และสอดคลองกบัผลการ
วจิยัของ  จำรญู บรูณกลุ และคนอืน่ๆ  (4) ทีศ่กึษาทรรศนะ
ของขาราชการครเูกีย่วกบัการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาล
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาพจิติร พบวา การปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลของผู
บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก  ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา  ผูบริหาร
สถานศกึษาในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  เห็นถึงความสำคัญและ
ความจำเปนที่จะตองนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
บรหิารโรงเรยีน  เนือ่งจาก  ผบูรหิารโรงเรยีนเปนบคุคลที่
มีบทบาทและหนาที่ที่สำคัญในการบริหารจัดการสถาน
ศกึษาทัง้ระบบ ซึง่ไดแก  การพฒันาคณุภาพของปจจยัการ
ผลิต  การพัฒนาคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการ
และการพฒันาคณุภาพของผเูรยีน  อกีทัง้ผบูรหิารโรงเรยีน
เปนผูที่ไดรับอำนาจตามกฎหมายในการมีบทบาทหนาที่
และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการศกึษาใหเปนไป
ตามเจตนารมณของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.
2542  และทีแ่กไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.  2545  ดงันัน้
ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูที่มีความรู  มีความเขาใจ
และสามารถบรหิารจดัการศกึษา  เพือ่พฒันาการศกึษา ให
มีคุณภาพ และจะตองพัฒนาตนเอง  ใหกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของโลกในยุคขอมูลขาวสาร
รวมทัง้จะตองเปนผนูำคร ูบคุลากรในสถานศกึษา ผเูรยีน
ผูปกครองและประชาชนในชุมชนใหเขาใจและตระหนัก
ในความสำคญัของการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพการ

ศึกษา  ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนจะตองปฏิบัติหนาที่สำคัญ
4  ประการ  ไดแก ประการทีห่นึง่คอื การวางแผน (Planning)
ผบูรหิารโรงเรยีนตองเปนผนูำในการวางแผน  เพราะการ
วางแผนเปนการกำหนดเปาหมาย กลยุทธตางๆ และจัด
ทำแผนงานเพื่อประสานกิจกรรมตางๆ ที่จะกระทำใน
อนาคต เปนการเตรยีมการเพือ่ใหประสบความสำเรจ็ ลด
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต  ประการทีส่องคอื  การ
จัดองคการ (Organizing) โดยผูบริหารโรงเรียนเปน
ผพูจิารณาถงึงานทีจ่ะตองกระทำ  ดวยการกำหนดวา  ให
ใครเปนผทูำงานนัน้ๆ ตองมกีารจดักลมุงานอยางไร  ใคร
ตองรายงานใคร และใครเปนผตูดัสนิใจ นัน่คอื การมอบ
หมายหนาทีค่วามรบัผดิชอบ กำหนดสายการบงัคบับญัชา
ประการทีส่าม  คอื  การชกันำ (Leading) ผบูรหิารโรงเรยีน
ตองมภีาวะผนูำและจงูใจผใูตบงัคบับญัชา การสัง่การ การ
เลอืกชองทางการทำงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ และการ
ขจดัความขดัแยง  หรอืกระตนุใหผใูตบงัคบับญัชาใชความ
พยายามอยางเตม็ที ่ทีจ่ะทำใหเกดิความสำเรจ็ รวมทัง้แกไข
ปญหาตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ และประการสดุทายคอื การควบคมุ
(Controlling) โดยผบูรหิารโรงเรยีนจะเปนผทูีค่อยตรวจสอบ
กจิกรรมตางๆ ทีไ่ดกระทำไว  เพือ่ใหแนใจวาการดำเนนิงาน
ไดเปนไปตามแผนที่วางไว รวมทั้งแกไขขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นใหถูกตองอีกดวย จะเห็นไดวา  การปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวของผูบริหารโรงเรียนเปนทั้งศาสตรและศิลปใน
การบริหารจัดการ ซึ่งหลักธรรมาภิบาลจะเปนสิ่งหนึ่งที่
ทำใหบรหิารจดัการสถานศกึษาดำเนนิไปตรงตามเปาหมาย
กำหนดไว  มคีวามกาวหนาอยางตอเนือ่ง มัน่คง  ไมเสีย่ง
ตอความเสียหาย  ดำเนินงานตางๆ ดวยความโปรงใส
คณะครแูละบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนมคีวามมัน่
ใจวาจะสามารถปฏบิตังิานได และการนำหลกัธรรมาภบิาล
มาใชในการบรหิาร  จะทำใหโรงเรยีนมคีวามนาเชือ่ถอืและ
ไดรบัการยอมรบัจากสงัคม เปนไปตามแนวคดิของธรียทุธ
บญุม ี (5) ทีก่ลาวถงึ ความสำคญัของหลกัธรรมภบิาลไววา
หลกัธรรมาภบิาลเกีย่วของกบับรรทดัฐานและคานยิม ซึง่
เปนตัวอยางแนวทางการดำเนินงานภายในองคกรใหเกิด
ความโปรงใส  คณะกรรมการขององคกรและผบูรหิารเปน
ผทูีเ่กีย่วของและรบัผดิชอบโดยตรงในการนำพาใหองคกร
ไปสูภาวะธรรมาภิบาลหรืออาจจะกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา



    

ผบูรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1  เหน็ถงึความสำคญั
ของหลกัธรรมาภบิาลนัน่เอง

2.  ผบูรหิารสถานศกึษาสงักดัสำนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน
โรงเรียนขนาดตางกันมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษาโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน
อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05

ผลการวจิยัขอนีเ้ปนไปตามสมมตุฐิานของการวจิยั
ทีก่ำหนดไว  และสอดคลองกบัผลการวจิยัของพรหมเมศว
คำผาบ (6) ทีศ่กึษาถงึการใชหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิาร
งานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 1  พบวา  การใชหลกัธรรมาภบิาลในการ
บริหารงานของโรงเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามขนาดของ
โรงเรียนโดยภาพรวมและรายดาน พบวา มีความคิดเห็น
แตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และสอด
คลองกบัผลการวจิยัของทกัษณิา เหลอืงทวผีล (7)  ทีศ่กึษา
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศกึษาสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครสวรรค
เขต 3 พบวา ผบูรหิารสถานศกึษาทีด่ำรงตำแหนงในสถาน
ศึกษาขนาดตางกัน มีการบริหารงานโรงเรียนตามหลัก
ธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ นาจะเปนเพราะวา
ผบูรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนแตละขนาดมกีารบรหิาร
งานโรงเรยีนแตกตางกนัตามสภาพของโรงเรยีน  กลาวคอื
โรงเรยีนทีม่ขีนาดตางกนั  ยอมมคีวามแตกตางกนัในปจจยั
ดานตางๆ ไมวาจะเปน  สภาพแวดลอม  บรรยากาศ  สิง่
แวดลอมทีเ่อือ้อำนวยตอการจดัการศกึษา  จำนวนครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา  ความมาตรฐานของลักษณะทาง
กายภาพของโรงเรียนความทันสมัยของอุปกรณและ
เทคโนโลย ี แหลงการเรยีนรใูนโรงเรยีน  งบประมาณ  เงนิ

บรจิาค  ฐานะของผปูกครองของนกัเรยีน  การจดักระบวน
การเรยีนรสูำหรบัผเูรยีน  การมสีวนรวมจากฝายตางๆ  การ
ดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา  หรอืการไดรบัความ
ไววางใจหรอืเปนทีช่ืน่ชอบของชมุชน  ผลจากความแตก
ตางดงักลาว  จงึทำใหผบูรหิารสถานศกึษานำหลกัธรรมาภิ
บาลมาใชในการบรหิารจดัการศกึษาเพือ่ใหการดำเนนิงาน
เกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพแตกตางกันออกไป
อาท ิ การบรหิารงานทีม่งุเนนใหคณะครแูละบคุลากรทกุคน
มีความรักและสามัคคี  การกำหนดวัตถุประสงคของการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนและมีเปาหมายของการดำเนินงาน
เปนทีย่อมรบัรวมกนัและสอดคลองกนั  บทบาทและภาวะ
ผนูำของผบูรหิารสถานศกึษา  การบรหิารเวลาของผบูรหิาร
สถานศึกษา  การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถาน
ศกึษา  การทำงานเปนทมี  การเปดใจและรวมกนัทำงาน
ของคณะครู  การทำงานดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผของ
คณะคร ู การทำงานในรปูแบบของการบรูณาการมากกวา
เปนการแบงงานเปนฝายๆ ใหรับผิดชอบ การสนับสนุน
และมคีวามไววางใจในการแกปญหาของคณะคร ู คณะครู
ทุกคน รวมมือแกไขปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค
คณะครมูสีวนรวมในกระบวนการทำงานและการตดัสนิใจ
มีการทบทวนประเมินผลการทำงานสม่ำเสมอ  มีการ
พฒันาตนเองอยเูสมอ  มคีวามสมัพนัธอยางใกลชดิซึง่กนั
และกนั  มกีารสือ่สารทีด่ ี  เปนตน  ทัง้นี ้  การทีผ่บูรหิาร
สถานศึกษาในโรงเรียนแตละขนาด มีการบริหารงาน
โรงเรยีนแตกตางกนัดงัทีผ่วูจิยัไดนำเสนอขางตน  เปนไป
ตามแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารของสมยศ  นาวกีาร (8)  ที่
กลาววา  การบรหิารหมายถงึกระบวนการทำงานกบัคนและ
วตัถ ุ โดยใชทรพัยากรขององคกรทีม่อียอูยางจำกดัและภาย
ใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และแนวคิดของ
สวุรรณ  ทองคำ (3)  ทีก่ลาววา  การบรหิารหมายถงึ  กระบวน
การในการทำงานใหบรรลวุตัถปุระสงคทีก่ำหนดไวอยางมี
ประสทิธภิาพโดยอาศยัปจจยัตางๆ  ไดแก  คน  เงนิ  วตัถุ
และวธิกีารบรหิารจดัการทีด่นีัน่เอง
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บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาสภาพการบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษา สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 และเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษา สงักดัสำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรยีน กลมุตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั  ไดแก  บคุลากร
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปการศึกษา 2555จำนวน 340
คนเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั จำนวน 74 ขอวเิคราะหขอมลูโดย
ใชรอยละ  คาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว  ผลการวจิยัพบวา1)โรงเรยีน
ในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1  มสีภาพการดำเนนิงานการบรหิารทัว่ไป
อยใูนระดบัมากโดยดานทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุคอื ดานการทศันศกึษารองลงมาคอื ดานการสงเสรมิ สนบัสนนุและประสาน
การจดัการศกึษาของบคุคล  ชมุชน องคกร หนวยงาน และสถาบนัสงัคมอืน่ทีจ่ดัการศกึษา และดานทีม่คีาเฉลีย่ต่ำสดุคอื
การจดัทำสำมะโนผเูรยีน2)  โรงเรยีนในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1  ทีม่ี
ขนาดตางกัน มีสภาพการดำเนินงานการบริหารทั่วไปแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียน
ขนาดกลางดำเนนิงานการบรหิารทัว่ไปสงูกวาโรงเรยีนขนาดเลก็และโรงเรยีนขนาดใหญ

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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 สภาพการบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษาสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1

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 small-
sized and large-sizesschools

คำสำคัญ: การบรหิารทัว่ไป,  ประถมศกึษา,  พระนครศรอียธุยา
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บทนำ
จากการปฏริปูการศกึษาตัง้แต ปพ.ศ. 2542 ทำใหเกดิ

กระแสที่สร างความตื่นตัวและความเคลื่ อนไหว
ในการดำเนินงาน ทั้งตอหนวยงาน องคกร และบุคคลที่
เกีย่วของอยางกวางขวาง เปนการปรบัเปลีย่นครัง้สำคญัทาง
การศกึษาทีส่งผลตอการจดัการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม
ทั้งระบบ  โดยยึดเงื่อนไขอันเปนหลักการสำคัญของการ
ปฏริปูการศกึษาคอื  การกระจายอำนาจ  การมสีวนรวม และ
ความรบัผดิชอบตรวจสอบได (1) กระทรวงศกึษาธกิาร  ใน
ฐานะหนวยงานหลักที่จะดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ได
กำหนดขอบขายของการปฏริปูการศกึษา เพือ่ปรบัปรงุการ
ดำเนินงานทางการศึกษารวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตองการ และยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้นโดยกำหนดแนวทางการ
ปฏริปูการศกึษาใน 4 ดาน คอื การปฏริปูโรงเรยีนและสถาน
ศกึษาการปฏริปูครแูละบคุลากรทางการศกึษาการปฏริปูหลกั
สตูรและกระบวนการเรยีนการสอน และการปฏริปูระบบ
บริหารการศึกษาอยางไรก็ตาม จากการประเมินผลการ
ปฏริปูการศกึษาของสำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2)
ไดขอสรปุวา  ถงึแมจะมหีลายเรือ่งประสบผลสำเรจ็  เชน
การปรบัโครงสรางหนวยงานใหมเีอกภาพยิง่ขึน้  มกีารจดั
ระเบยีบการบรหิารราชการแบบเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ฯลฯ  แต
มอีกีหลายเรือ่งทีไ่มประสบผลสำเรจ็ เชน ดานคณุภาพของ
ผเูรยีน คร ูคณาจารยและบคุลากรทางการศกึษาประสทิธภิาพ
ของการบรหิารจดัการ ฯลฯ  จงึสงผลใหมกีารปฏริปูการ
ศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552 – 2561)  เกดิขึน้  ทัง้นี้
การปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในทศวรรษที่สอง
กระทรวงศกึษาธกิารไดกระจายอำนาจการบรหิารและการ

จดัการศกึษา ทัง้ดานวชิาการ งบประมาณ การบรหิารงาน
บคุคล  และการบรหิารทัว่ไป  ไปยงัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ
สถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโดยตรง (3)

การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัด
ระบบการบรหิารองคกรใหบรกิารงานบรหิารอืน่ๆ  บรรลุ
ผลตามมาตรฐานคณุภาพและเปาหมายทีก่ำหนดไว  โดยมี
บทบาทหลกัในการประสาน  สงเสรมิ  สนบัสนนุ  และ
อำนวยความสะดวกตางๆ  ในการใหบรกิารการศกึษาทกุรปู
แบบ  มงุพฒันาสถานศกึษา  ใชนวตักรรมและเทคโนโลยี
อยางเหมาะสม  สงเสรมิการบรหิารและการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ ง เนน
ผลสมัฤทธิข์องงานเปนหลกั  โดยเนนความโปรงใส  ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจนการมีสวนรวมของ
บคุคล  ชมุชน  และองคกรทีเ่กีย่วของ  เพือ่ใหการจดัการ
ศกึษามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (3) จงึกลาวไดวา  การ
บริหารทั่วไปเปนงานที่มีความสำคัญไมนอยไปกวางาน
ดานอืน่ๆ  อกี 3 ดาน  ไดแก  ดานวชิาการ  งบประมาณ  และ
การบรหิารงานบคุคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระ
นครศรอียธุยา เขต 1 ไดกระจายอำนาจการบรหิารและการ
จดัการศกึษา ทัง้ดานวชิาการ  งบประมาณ การบรหิารงาน
บคุคล และการบรหิารทัว่ไป  ไปยงัสถานศกึษาในสงักดัซึง่
เปนการสนองตอบตอขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552–2561)ตามภารกจิของชาตแิละ
ภารกจิของกระทรวงศกึษาธกิาร ดวยเหตนุี ้ จงึเกดิประเดน็
ทีน่าสนใจวา หลงัจากทีม่กีารปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552 –2561)  และสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา  เขต 1  ไดกระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาหรือ



    

โรงเรยีนตางๆ ในสงักดัแลว โรงเรยีนในสงักดัสำนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา  เขต 1
มีสภาพการดำเนินงานดานการบริหารทั่วไปเปนอยางไร
ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ไดจะนำไปใชเปนสารสนเทศในการ
พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารสถานศกึษา ซึง่
จะเปนแนวทางนำไปสูการพัฒนาการบริหารและการ
จดัการศกึษาตอไป

วตัถปุระสงค
1. เพือ่ศกึษาสภาพการบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระ
นครศรอียธุยา เขต 1

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารทั่วไปใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1จำแนกตามขนาดโรงเรยีน

วธิกีารดำเนนิงาน
กลมุตวัอยางทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้ ไดแก  บคุลากร

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1 ปการศกึษา 2555แบงเปน
บคุลากรในโรงเรยีนขนาดเลก็ จำนวน 80 คน บคุลากรใน
โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 169 คนและบุคลากรใน
โรงเรียนขนาดใหญ จำนวน 85 คนรวมทั้งสิ้น  340
คนกำหนดขนาดของกลมุตวัอยางโดยใชสตูรของยามาเน
(4) และเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม
เรือ่ง  การบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษา  สงักดัสำนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1  แบง
ออกเปน 2 ตอน คือตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน  2  ขอ  และตอนที่
2  แบบสอบถามการบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษาสงักดัสำนกั
งานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต

1 มลีกัษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating  Scale) 5 ระดบั จำนวน   74 ขอ โดยใหแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารทั่วไปในสถาน
ศกึษา  สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระ
นครศรอียธุยาเขต 1  ทัง้นี ้ แบบสอบถามไดผานการตรวจ
สอบความถูกตองเหมาะสมจากอาจารยผูควบคุมภาค
นิพนธ  และผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ดวยหาคาดชันคีวามสอดคลอง (Index of
items Objective Congruence: IOC) จากผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ทาน  รวมทั้งผานการทดลองใชกับผูบริหาร
โรงเรยีนและครทูีไ่มใชกลมุตวัอยาง  จำนวน  40 คนเพือ่
วเิคราะหความเชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้
ฉบบัซึง่พบวา แบบสอบถามมคีาความเชือ่มัน่เทากบั 0.92
วเิคราะหขอมลูเกีย่วกบัสถานภาพของผตูอบแบบสอบถาม
โดยใชรอยละ (Percentage)วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษา
สภาพการบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษา สงักดัสำนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1โดย
ใชคาเฉลีย่ (Mean : X )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.) และวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ
สภาพการบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษา สงักดัสำนกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยใชการวิเคราะหความแปร
ปรวนทางเดียว (One – Way  Analysis  of  Variance :
ANOVA)

ผลการวจิยั
1.  โรงเรยีนในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาพระนคศรีอยุธยา  เขต 1  ดำเนินงานการ
บรหิารทัว่ไปโดยรวมอยใูนระดบัมาก( X = 4.34,  S.D. =
0.33)โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การทัศนศึกษา( X =
4.57,  S.D. = 0.67)  มกีารดำเนนิงานอยใูนระดบัมากทีส่ดุ
สวนดานทีม่คีาเฉลีย่ต่ำสดุ  คอื  การจดัทำสำมะโนผเูรยีน
( X = 4.18,  S.D. = 0.58)  มกีารดำเนนิงานอยใูนระดบัมาก
ดงัแสดงในตารางที ่1



 สภาพการบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษาสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1

ตารางที ่1 สภาพการบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษา สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1

2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1  ที่มีขนาดตางกัน
มสีภาพการดำเนนิงานการบรหิารทัว่ไปแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยโรงเรยีนขนาดกลางดำเนนิ
งานการบรหิารทัว่ไปสงูกวาโรงเรยีนขนาดเลก็และโรงเรยีนขนาดใหญดงัแสดงในตารางที ่2  และ  3

การบริหารทั่วไป 
คาสถิติ ระดับ 

การดําเนินการ Χ  S.D. 
1.  การทัศนศึกษา 4.57 0.67 มากที่สุด 
2.  การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัด

การศึกษาของบุคคลชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

4.56 0.55 มากที่สุด 

3.  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 4.53 0.5 มากที่สุด 
4.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน 4.48 0.38 มาก 
5.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 4.43 0.51 มาก 
6.  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 4.42 0.43 มาก 
7.  งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวน

ทองถ่ิน 4.41 0.5 มาก 

8.  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 4.40 0.61 มาก 
9.  การรับนักเรยีน 4.40 0.5 มาก 
10. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 4.37 0.54 มาก 
11. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 4.36 0.5 มาก 
12.การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ  

และตามอัธยาศัย 4.33 0.5 มาก 

13. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.31 0.49 มาก 
14. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 4.31 0.51 มาก 
15. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 4.30 0.58 มาก 
16. การดําเนินงานธุรการ 4.28 0.35 มาก 
17. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.26 0.46 มาก 
18. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 4.24 0.48 มาก 
19. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4.24 0.46 มาก 
20. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 4.23 0.58 มาก 
21. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 4.18 0.58 มาก 

รวม 4.34 0.33 มาก 



    

ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบสภาพการดำเนนิงานการบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษา  สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา พระนครศรอียธุยา  เขต 1  จำแนกตามขนาดโรงเรยีน

*p < .05

ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่รายคสูภาพการดำเนนิงานการบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษา  สงักดัสำนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา พระนครศรอียธุยา  เขต 1  จำแนกตามขนาดโรงเรยีน

*p < .05

สรปุและอภปิรายผล
1.  โรงเรยีนในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาพระนคศรีอยุธยา  เขต1  ดำเนินงานการ
บรหิารทัว่ไปอยใูนระดบัมาก

ผลการวิจัยขอนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ
มาณพ แสงจันทร (5) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาระดับการ
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 พบวา ระดับการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปในสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็โดยภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยใูน
ระดบัมาก และผลการวจิยัของจติตมิา ธมชยากร (6) ทีศ่กึษา
เรื่อง การบริหารทั่วไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ตะกัว่ปาจงัหวดัพงังา  พบวา  การบรหิารทัว่ไปของโรงเรยีน
สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปา จังหวัดพังงาโดยภาพรวม มี
การปฏบิตัอิยใูนระดบัมากทีผ่ลการวจิยัเปนเชนนี ้อาจเนือ่ง
มาจาก โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1 มคีวามตระหนกัและ
เหน็ถงึความสำคญัของการบรหิารทัว่ไปวาเปนการบรหิาร
และการจัดการศึกษาที่มีความสำคัญไมนอยไปกวาการ
บรหิารและการจดัการศกึษาอกี 3 ดาน ตามทีก่ฎกระทรวง
วาดวยการกำหนดหลกัเกณฑและวธิกีารกระจายอำนาจการ
บรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550 ระบไุว  ไดแก  การ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  และการบริหาร
บคุคล ถงึแมการบรหิารทัว่ไปจะไมใชการบรหิารและการ
จัดการศึกษาหรือภารกิจหนาที่หลักดังเชนการบริหาร
วชิาการทีถ่อืวามคีวามสำคญัทีส่ดุ  แตการบรหิารทัว่ไปมี
ความสำคัญตอการดำเนินงานตามจุดหมายที่ตองการของ
สถานศกึษาและเปนการบรหิารงานและการจดัการศกึษาที่
ชวยสนบัสนนุและสงเสรมิการบรหิารงานดานอืน่ๆ ทัง้นี้
เนื่องจากการบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัด
ระบบการบริหารองคกร มีบทบาทหลักในการประสาน
สงเสรมิ  สนบัสนนุ  และอำนวยความสะดวกตางๆ ในการ
ใหบรกิารการศกึษาทกุรปูแบบมงุพฒันาสถานศกึษาใหใช

แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
 ระหวางกลุม  3.230 2 1.615 16.107* 
 ภายในกลุม  33.787 337 0.100  

รวม 37.016 339   

ขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก           
( Χ = 4.2516) 

ขนาดกลาง                      (
Χ = 4.4404) 

ขนาดใหญ  
( Χ 4.2395) 

ขนาดเล็ก (Χ = 4.2516) - - - 
ขนาดกลาง( Χ = 4.4404) 0.1887* - 0.2008* 
ขนาดใหญ(Χ = 4.2395)  - - - 



 สภาพการบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษาสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการ
บรหิารและการจดัการศกึษาของสถานศกึษาตามหลกัการ
บรหิารงานทีม่งุเนนผลสมัฤทธิข์องงานเปนหลกั โดยเนน
ความโปรงใส  ความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบไดตลอดจนการ
มสีวนรวมของบคุคล ชมุชน และองคกรทีเ่กีย่วของ เพือ่ให
การจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสอดคลอง
กบัขอบขายของการบรหิารทัว่ไปตามกฎกระทรวงวาดวย
การกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการ
บรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550  ระบไุว (7)  ซึง่เมือ่
โรงเรียนเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของ
การบริหารทั่วไปเปนอยางดีแลว  จึงไดดำเนินงานการ
บรหิารทัว่ไปอยางเปนขัน้ตอนและเปนระบบ  ไมวาจะเปน
มกีารวางแผนการดำเนนิงานโดยคำนงึถงึวตัถปุระสงค และ
เปาหมายมกีารปฏบิตัโิดยใชคนใหตรงกบังานและใหความ
สำคญักบัการชวยกนัทำงานในรปูแบบของคณะทำงานซึง่
เปนการทำงานทีม่ปีระสทิธภิาพมาก (8,9) หรอืมกีารตรวจ
สอบการทำงานรวมถึงผลงานเปนระยะๆ และมีการปรับ
ปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงาน  หากพบขอบกพรองหรือ
ปญหา  ก็จะแกไขและนำไปปฏิบัติ  แตหากไมพบขอ
บกพรองหรอืพบปญหากพ็ฒันาใหดยีิง่ขึน้ โดยการดำเนนิ
งานดังกลาวสอดคลองกับการบริหารงานวัฏจักรคุณภาพ
ของเดมมิง่ (10) ทีก่ลาวถงึหลกัการพฒันางานอยางตอเนือ่ง
วาประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นที่ 1 คือ
การวางแผน (P-Planning)  ขัน้ที ่2 คอื การปฏบิตัติามแผน
(D-Do)  ขัน้ที ่3 คอืการตรวจสอบประเมนิผล (C-Check)
และขั้นที่ 4 คือ การปรับปรุงงาน (A-Action) (Deming,
2000)

2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1  ที่มีขนาดตางกัน
มสีภาพการดำเนนิงานการบรหิารทัว่ไปแตกตางกนัอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดกลาง
ดำเนนิงานการบรหิารทัว่ไปสงูกวาโรงเรยีนขนาดเลก็และ
โรงเรียนขนาดใหญ

ผลการวจิยัขอนีเ้ปนไปตามสมมตฐิานของการวจิยั
ทีก่ำหนดไว  แตไมสอดคลองกบัผลการวจิยัทีผ่านมา  อาทิ
ผลการวจิยัของเสาวภาค พงษา (11) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัสภาพ
การบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 1  พบวา ขาราชการครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็น
ตอสภาพการบริหารทั่วไปในภาพรวมไมแตกตางกันทาง
สถิติ และผลการวิจัยของอภิชาต ไตรธิเลน (12) ที่ศึกษา
สภาพการทำงานเปนทมีในโรงเรยีนทีส่งผลตอการบรหิาร
งานทัว่ไปในโรงเรยีน  สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
สกลนคร  เขต 1  พบวา  ผบูรหิารโรงเรยีนและครผูสูอนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอ
สภาพการทำงานเปนทีมและประสิทธิผลการบริหารงาน
ทัว่ไปไมแตกตางกนั ทีผ่ลการวจิยัเปนเชนนี ้  ผวูจิยัขอนำ
เสนอการอภปิรายผลเปน  2  ประเดน็  ดงันี ้ ประเดน็ที ่1
อาจเปนเพราะวา  เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางมีความ
พรอมในดานบคุลากร งบประมาณ  และวสัดคุรภุณัฑนอย
กวาโรงเรยีนขนาดใหญ  ดงันัน้  ผบูรหิารโรงเรยีนและครู
ผสูอนในโรงเรยีนขนาดกลาง  ซึง่ทราบวา  ตนเองมคีวาม
พรอมในดานบคุลากร งบประมาณ  และวสัดคุรภุณัฑอยใูน
ระดบัต่ำ จงึบรหิารจดัการ และดำเนนิงานการบรหิารทัว่ไป
อยางเตม็กำลงัความสามารถ  และปฏบิตักิารทกุสิง่ทกุอยาง
ที่จะทำใหการดำเนินการสำเร็จลุลวงลงไดดวยดี ทั้งนี้
ผบูรหิารโรงเรยีนและคณะครใูนโรงเรยีนขนาดกลาง  อาจ
จะมีการทำงานเปนทีม เริ่มจาก ขั้นที่หนึ่ง ผูบริหาร
โรงเรียนและคณะครูมีการวางแผนการทำงาน โดยการ
นำเปาหมายการทำงานมาวางแผนลวงหนามีการวางแผน
ปฏิบัติการ  กำหนดขั้นตอนกอนหลัง และระบุกิจกรรม
เฉพาะในการทำงานแตละขั้นตอน  กำหนดผูรับผิดชอบ
ผดูแูลและปฏบิตั ิ กำหนดปจจยัทีจ่ำเปน  กำหนดระยะเวลา
ปฏบิตัแิละระบเุวลาเสรจ็ของงานหรอืกจิกรรม  ขัน้ทีส่อง
โรงเรยีนขนาดกลางมกีารจดัการองคการทีด่ ี โดยจดัคนให
เหมาะสมกบังานทีไ่ดรบัมอบหมาย  จดัสรรงบประมาณที่
มอียอูยางจำกดัใหเหมาะสม  ใชทรพัยากรทีม่อียอูยางคมุ
คามีวัสดุอุปกรณเพื่อชวยอำนวยความสะดวกในการ
ประสานงาน  และลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว
หรอืตามแผนทีไ่ดปรบัปรงุไว  ขัน้ทีส่าม  ผบูรหิารโรงเรยีน
ขนาดกลางมภีาวะผนูำ  เพราะความเปนผนูำมสีวนสำคญั
ที่ชวยใหการทำงานเปนทีมประสบความสำเร็จได ผูนำที่
ดจีะเปนศนูยรวมความสนใจของสมาชกิ มคีวามรคูวามเขา
ใจในงานเปนอยางด ีอกีทัง้ตองมคีวามรใูนเรือ่งการบรหิาร



    

งาน การจงูใจคน สามารถประสานความรวมมอืจากสมาชกิ
ในทมี ทำใหทกุคนในทมีเกดิความรกังาน มคีวามสามคัคี
รวมมือกันในการทำงานเปนทีมไดดี  และขั้นสุดทาย
โรงเรียนขนาดกลาง มีการติดตามและสนับสนุนการ
ดำเนนิงานในลกัษณะการนเิทศตดิตามผล  ควบคมุ  เพือ่
ใหไดสารสนเทศสำหรับปรับปรุง  แกไข  เพื่อชวยใหผู
ปฏบิตัสิามารถดำเนนิงานไดดยีิง่ขึน้และชวยใหการดำเนนิ
งานบรรลุเปาหมาย  ซึ่งการดำเนินงานการบริหารทั่วไป
ของผบูรหิารโรงเรยีนและคณะครใูนโรงเรยีนขนาดกลาง
ดังกลาวเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
ของพชิยั บานญาต ิ(13) ทีก่ลาวถงึการบรหิารการศกึษาไว
วาประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการ คอื การวางแผน
(Planning) การจดัองคการ (Organizing) ภาวะผนูำ (Leading)
และการควบคมุ (Controlling)

สำหรับประเด็นที่ 2 อาจเปนเพราะวา เนื่องจาก
โรงเรยีนขนาดเลก็มคีวามพรอมในดานบคุลากรงบประมาณ
และการบริหารจัดการอยูในระดับที่ต่ำกวาโรงเรียน
ขนาดกลาง จึงทำใหผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนใน
โรงเรยีนขนาดเลก็ขาดขวญัและขาดกำลงัใจในการดำเนนิ
งานเรื่องตางๆ รวมทั้งการบริหารทั่วไปต่ำกวาโรงเรียน
ขนาดกลางดวย  ซึง่ผลของการขาดขวญัและกำลงัใจในการ
ดำเนนิงานของผบูรหิารโรงเรยีนและครผูสูอนในโรงเรยีน
ขนาดเลก็  ทำใหผลการดำเนนิงานการบรหิารทัว่ไปอยใูน
ระดบัต่ำกวาโรงเรยีนขนาดกลาง  เพราะการดำเนนิงานที่
ดนีัน้  ผบูรหิารโรงเรยีนและครผูสูอนตองมขีวญั มกีำลงัใจ
มศีรทัธาและมคีวามพงึพอใจในการทำงาน  จงึจะพยายาม
ทำหนาทีข่องตนใหดทีีส่ดุเพือ่ใหไดผลงานทัง้ปรมิาณและ
คณุภาพ  ตลอดจนมกีารรวมมอืประสานงานทีด่ตีอกนั  มี
ทศันคต ิทาท ีความรสูกึทีด่ใีนการทำงาน ในทางตรงกนัขาม
หากผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนปราศจากขวัญ ก็จะ
แสดงออกในรูปของความเฉื่อยชา ความเฉยเมย ความ
หวาดระแวง  ขาดความเชือ่มัน่ ขาดงาน และไมอยากรบัผดิ
ชอบงาน มีผลทำใหการดำเนินงานขาดทั้งปริมาณและ
คณุภาพ สอดคลองกบัแนวคดิของปรยีาพร  วงศอนตุรโรจน
(14)  ทีก่ลาวถงึความสำคญัของขวญั ในการปฏบิตังิานไว
วา ขวัญมีความสำคัญสำหรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
หากองคกรใดมีบุคลากรที่มีขวัญในการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับดี  องคกรนั้นจะบรรลุตามเปาหมายขององคกรที่
กำหนดไว เพราะบคุลากรเปนทรพัยากรทีส่ำคญัทีส่ดุในแต
ละองคกรจากทีก่ลาวมา  จงึนาจะเปนสาเหตทุีท่ำใหผลการ
วจิยัพบวา  โรงเรยีนขนาดกลางมกีารดำเนนิงานการบรหิาร
ทัว่ไปมากกวาโรงเรยีนขนาดเลก็

ขอเสนอแนะจากผลการวจิยั
1.  ขอเสนอแนะสำหรบัผบูรหิาร  ผบูรหิารสถาน

ศึกษาอาจนำผลการวิจัยที่ไดไปเปนสารสนเทศสำหรับ
การตดัสนิใจ  หรอืกำหนดเปนนโยบาย แผนงาน เพือ่ให
การบริหารทั่วไปในสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่
กำหนดไว  หรอือาจจะนำผลการวจิยัทีไ่ดไปเปนสารสนเทศ
สำหรับสรางความมั่นใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษา
อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาควรมีมาตรการในการที่จะ
สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจในการดำเนินงานใน
ดานตางๆ ของการบรหิารทัว่ไป

2.  ขอเสนอแนะสำหรบัครคูรคูวรศกึษางานบรหิาร
ทั่วไปในทุกดาน เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่การดำเนินงานบริหารทั่วไปเพื่อใหมีความ
พรอมและปฏิบัติหนาที่ตามขีดความสามารถไดอยางมี
ประสทิธภิาพ

3.  ขอเสนอแนะสำหรบัการทำวจิยัครัง้ตอไปควร
มกีารศกึษาถงึปจจยัหรอืตวัแปรทีค่าดวาจะสงผลถงึความ
สำเรจ็ในการบรหิารทัว่ไปรวมทัง้ศกึษาถงึความสมัพนัธระ
หวางปจจยัหรอืตวัแปรเหลานัน้  หรอืควรมกีารศกึษาโดย
กำหนดกลมุตวัอยางใหครอบคลมุทกุกลมุทีม่สีวนเกีย่วของ
กับการบริหารทั่วไปในสถานศึกษาโดยใหผูเกี่ยวของมี
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ความสขุของบคุลากรในมหาวทิยาลยัขอนแกน
The Happiness of Staffs at Khon Kaen University

     


บทคัดยอ
การศกึษาความสขุของบคุลากรในมหาวทิยาลยัขอนแกน จากจำนวนกลมุตวัอยาง 237 คน เปนเพศชาย 94 คนและ

เพศหญงิ 141 คน มสีดัสวนเพศชายตอเพศหญงิเปน 1:1.5 กลมุตวัอยางทีศ่กึษา เปนโสด 84 คน สมรส 138 คน เปน
หมาย 4 คน และหยาราง 6 คน สายงานของกลมุตวัอยางแบงออกเปนสายผสูอน 74 คน และสายสนบัสนนุ 159 คน
ดชันคีวามสขุในภาพรวมของบคุลากรในมหาวทิยาลยัขอนแกนโดยประเมนิตามแนวทางการศกึษาของกรมสขุภาพจติ
พบวา บคุลากรมคีวามสขุมากรอยละ 50 มคีวามสขุปานกลางรอยละ 39.73 และมคีวามสขุต่ำกวาปกตริอยละ 10.27 โดย
เพศหญงิ (58.88%) มคีวามสขุมากกวาเพศชาย (43.53%)  เมือ่แยกตามกลมุสาขาวชิาพบวา สาขาวทิยาศาสตรสขุภาพ
และสาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรมคีวามสขุมากกวาสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีละหนวยงานอืน่ๆ อยาง
มนียัสำคญั (P < 0.05) เมือ่เรยีงลำดบัความสขุพบวา กลมุตวัอยาง มคีวามสขุดานครอบครวั (85.22%)  ความสขุดานสงัคม
และสิง่แวดลอม(81.25%) ความสขุดานศาสนา(76.09%) ความสขุดานสขุภาพ (72.96%) ความสขุดานความเอือ้อาทร
(72.10%)  ความสขุดานการผอนคลาย(68.86%) ความสขุดานการหาความร ู(59.31%) และ ความสขุดานเศรฐกจิ(48.04%)
ตามลำดบั ปญหาทีส่ำคญัทีม่ผีลตอความสขุในการทำงานของบคุลากรมหาวทิยาลยัขอนแกนนัน้เปนเรือ่งสงัคม สิง่แวด
ลอมในทีท่ำงาน การสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพ และรายไดของบคุลากร  ดงันัน้มหาวทิยาลยัควรมนีโยบายการบรหิาร
งานเพือ่ลดภาวะการแขงขนั สงเสรมิและสบบัสนนุความกาวหนาใหกบับคุลากรอยางเตม็ศกัยภาพโดยใหสวสัดกิารและ
สทิธปิระโยชนเพิม่ขึน้ ซึง่จะทำใหบคุลากรมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ สามารถดำเนนิชวีติไดอยางมคีวามสขุตลอดชวงชวีติของ
การทำงานและมคีวามพรอมทีจ่ะขบั เคลือ่นมหาวทิยาลยัใหพฒันาไปสวูสิยัทศันทีต่องการตอไป

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
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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.

คำสำคญั :  ความสขุ
Keywords : Happiness

1. ความสำคญัและทีม่าของปญหาการวจิยั
แผนกลยทุธในดานการบรหิารงานทรพัยากรบคุคล

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนระหวางป 2550-2553 นั้น
วตัถปุระสงคในขอที ่6 ตองการทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวีติและ
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานใหเหมาะสม ให
กำลังคนมีความพรอมและมีความสุขที่จะขับเคลื่อนมหา
วทิยาลยัใหพฒันาไปสวูสิยัทศันทีต่องการ เนือ่งจากความ
สขุเปนสิง่ทีม่คีวามสำคญัตอการดำเนนิชวีติของมนษุยและ
เปน ความตองการของทกุคน เมือ่คนมคีวามสขุ ความสขุ
จะเปนพลังใหคนสามารถที่จะสรางสรรงานที่มีคุณภาพ
และมคีาออกมาไดอยางไมหยดุยัง้ ในองคกร เราปฏเิสธไม
ไดเลยวาคนเปนทรพัยากรทีม่คีาสงูสดุขององคกร  งานของ
องคกรนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม ยอมขึ้นกับการ
ทำงานของคนในองคกร  คนเปนคนทีม่ชีวีติ มสีขุ มทีกุข
ถาองคกรอยากใหคนเกงในงาน แตลมเหลวในการใหการ
ดำเนินชีวิตที่ดี คนเกงคงไมสามารถจะชวยองคกรใหยิ่ง
ใหญได คนเรามสีองดาน คอื งาน กบั ชวีติ จะตองใหเกดิ
สมดลุกนั ควรใหการทำงานเกือ้กลูการใชชวีติ และการใช
ชวีติทีด่ยีอมนำไปสกูารทำงานทีด่มีปีระสทิธภิาพ ปจจบุนั
หลายองคกรเชือ่ในคนมากกวาระบบ โดยเฉพาะองคกรที่
ตองใชความคดิสรางสรรคมากๆ ลวนใหงานเปนสวนหนึง่

ของชวีติ องคกรเหลานีจ้ะทำใหคนมคีวามสขุกบัการทำงาน
มากๆ และพยายามสรางวฒันธรรมการทำงานอยางมคีวาม
สขุใหเกดิขึน้กบัองคกร  เพือ่ใหไดงานทีด่ ีเมือ่ใดทีง่านกบั
ชีวิตสมดุลเกื้อกูลกัน คนในองคกรยอมมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดี เปนแกนในการดำเนินงานขององคกร
คุณภาพ การที่คนจะมีความสุขในชีวิตการทำงานนั้น
ประกอบดวย องคประกอบ 8 ประการ (1) คอื มสีขุภาพแขง็แรง
ทัง้กายและจติใจ มนี้ำใจเอือ้อาทรตอกนัและกนั มศีรทัธา
ในศาสนาและมศีลีธรรมในการดำเนนิชวีติ มกีารศกึษาหา
ความรู พัฒนาตนเองตลอดเวลานำไปสูความมั่นคงใน
หนาทีก่ารทำงาน มเีงนิรจูกัเกบ็รจูกัใชไมเปนหนี ้มคีรอบครวั
ทีอ่บอนุและมัน่คง มคีวามรกัสามคัค ี เอือ้เฟอตอชุมชนที่
ตนทำงานและที่พักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี
มหาวทิยาลยั เปนหนวยหนึง่ในสงัคม ทีม่คีวามสำคญัอยางยิง่
ในการพฒันาประเทศ  ดวยการผลติบญัฑติทีม่คีณุภาพเขา
สสูงัคม  ชีน้ำสงัคมดวยหลกัวชิาการ   ศกึษาคนควาหาศาสตร
ใหมๆ ในการพฒันาประเทศและสงัคม ดงันัน้ถาการทำงาน
ของบคุลากรขาดความสขุ ยอมบัน่ทอนการสรางสรรคงาน
ใหมๆ  และสงผลตอการพฒันามหาวทิยาลยั อยางแนนอน
นอกจากนี ้ความสขุในทีท่ำงาน สามารถใชเปนดัชนีชี้ถึง
คณุภาพชวีติของบคุลากรในมหาวทิยาลยัดวย



    

ดั งนั้นการศึกษาความสุขของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยการศึกษาความสุข 8 ดาน คือ
ดานสขุภาพ  ดานความเอือ้อาทรตอกนั ดานความศรทัธาใน
ศาสนาและทางสงบ    ดานการผอนคลาย   ดานการหาความ
ร ู ดานเศรษฐกจิ  ดานครอบครวั  ดานสงัคมและสิง่แวดลอม
นอกจากนีก้ารใชแบบประเมนิดชันชีีว้ดัความสขุของกรม
สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข จะทำใหเห็นภาพรวม
ความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกน และ
สามารถสะทอนใหเหน็คณุภาพชวีติทีแ่ทจรงิของบคุลากร
ทำใหทราบปญหา  อปุสรรคในการทำงาน และไดขอเสนอแนะ
ที่อาจเปนประโยชนในการบริหารงานในมหาวิทยาลัย
เพื่อใหมหาวิทยาลัยปรับยุทธศาสตรใหเอื้อตอการสราง
ความสขุในการทำงานใหกบับคุลากร   เปนการเสรมิสราง
คุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใหกับ
บุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีพลังในการที่จะขับเคลื่อน
มหาวทิยาลยัใหพฒันาไปสวูสิยัทศันทีต่องการตอไป

2. วตัถปุระสงคของงานวจิยั
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เพื่อศึกษาองคประกอบดานความสุขของ

บคุลากรในมหาวทิยาลยัขอนแกน

3. ระเบยีบวธิวีจิยั
งานวจิยันีเ้ปนการศกึษาเชงิพรรณนา (descriptive

study) ไดทำการเกบ็ขอมลูแบบ prospective data collection
ระยะเวลาของการวจิยัตัง้แต 1 มนีาคม 2551 ถงึ 31 สงิหาคม
2551  วธิกีารศกึษานี ้เปนการศกึษา  ทัง้ในเชงิปรมิาณ  และ
เชงิคณุภาพ ประชากรทีศ่กึษาไดแก ขาราชการ พนกังาน
มหาวิทยาลัย  ลูกจาง  สายวิชาการและสายสนับสนุนที่
ปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัขอนแกนในปงบประมาณ 2551
ดำเนนิการสมุตวัอยางดวยวธิกีาร Cluster  และ stratified
random  sampling ตามคณะ/หนวยงาน โดยดำเนนิการสมุ
ตามสัดสวนของแตละคณะ/หนวยงาน ตามบัญชีรายชื่อ
ขาราชการ และพัฒนางานมหาลัยขอนแกน จากกองการ
เจาหนาที ่คำนวณกลมุตวัอยางจากสตูร  ไดเทากบั 216 ราย
แตการศกึษานีเ้กบ็ขอมลูตวัอยาง  237 ราย การวเิคราะหและ

แปลผล เปนจำนวน และรอยละ  การเปรยีบเทยีบระหวาง
กลมุใชไคสแควร (Chi – square  test : x2)

4. ผลการศกึษา
              กลมุตวัอยาง  237 ราย   พบ  เปนโสด  84 ราย
สมรส  138 ราย  เปนหมาย 4 ราย  หยาราง 6 ราย ระดบัการ
ศกึษาของกลมุตวัอยาง ต่ำกวาปรญิญาตร ี46 ราย ปรญิญาตรี
97 ราย   ปรญิญาโท  61 ราย  ปรญิญาเอก   29 ราย

กลมุตวัอยาง 233 ราย เปนสายผสูอน 74 ราย สาย
สนบัสนนุ  159 ราย  เมือ่แบงเปนประเภทบคุลากร  เปน
ขาราชการ 107 ราย  พนกังาน 59 ราย  ลกูจาง 67 ราย

ผลการศึกษาดัชนีความสุขประเมินตามกรม
สุขภาพจิต

ดัชนีความสุขประเมินตามกรมสุขภาพจิตใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแกน  บุคลากรมีความ
สขุมากรอยละ  50 มคีวามสขุปานกลางรอยละ  39.73  มี
ความสขุ ต่ำกวาปกตริอยละ 10.27 เพศหญงิ (58.88%) มี
ความสขุมากกวาเพศชาย (43.53%)  กลมุตวัอยางทีม่อีายุ
ต่ำกวา 30 ป และอายมุากกวา 50 ป มแีนวโนมทีม่คีวาม
สุขมากกวากลุมอายุที่อยูระหวางมากกวา 30-50 ป สาย
ผูสอนและสายสนับสนุนมีความสุขไมแตกตางกัน กลุม
ตวัอยางทีม่สีถานโสดจะมคีวามสขุนอยกวากลมุตวัอยางที่
อยูในสถาน สมรส  หมาย  หยาราง  กลุมตัวอยางที่มี
รายไดตัง้แต  10,000 บาทตอเดอืนมคีวามสขุมากกวากลมุ
ตวัอยางทีม่รีายไดต่ำกวา 10,000 บาทตอเดอืน

เมือ่ประเมนิความสขุ 8 ดาน (1) ตามกลมุสาขาวชิา
พบวา กลมุตวัอยาง สาขาวทิยาศาสตรสขุภาพอยใูนเกณฑดี
รอยละ 70.50 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกลุม
ตวัอยางอยใูนเกณฑด ีรอยละ 70.98   สาขาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยขีองกลมุตวัอยางอยใูนเกณฑด ีรอยละ 62.37 และ
หนวยงานอืน่ๆของกลมุตวัอยางอยใูนเกณฑด ีรอยละ 67.80
             เมือ่เรยีงลำดบัความสขุพบวา กลมุตวัอยาง มคีวาม
สุขดานครอบครัว (85.22%)  ความสุขดานสังคมและ
สิง่แวดลอม(81.25%) ความสขุดานศาสนา(76.09%) ความ
สุขดานสุขภาพ (72.96%) ความสุขดานความเอื้ออาทร
(72.10%)  ความสขุดานการผอนคลาย(68.86%) ความสขุ
ดานการหาความรู (59.31%) และ ความสุขดานเศรฐกิจ
(48.04%) มากไปนอยตามลำดบั



 ความสขุของบคุลากรในมหาวทิยาลยัขอนแกน

ตารางที ่1 ดชันคีวามสขุประเมนิตามกรมสขุภาพจติจำแนกตามชวงอายุ

อายุ 
ดัชนีความสุข 

รวม 
ดี ปานกลาง ต่ํา 

 อายุ <=20 2(66.67%) 0(0%) 1(33.33%) 3(100%) 
 อายุ 21-25 8(53.33%) 6(33.33%) 2(13.33%) 16(100%) 
 อายุ 26-30 12(52.17%) 8(34.78%) 3(13.04%) 23(100%) 
 อายุ 30-35 16(43.42%) 19(48.65%) 4(8.11%) 39(100%) 
 อายุ 36-40 13(40.63%) 13(40.63%) 6(18.75%) 32(100%) 
 อายุ 41-45 18(60%) 12(40%) 0(0%) 30(100%) 
 อายุ 46-50 11(39.29%) 15(50%) 3(10.71%) 29(100%) 
 อายุ >50 32(61.54%) 16(30.77%) 4(7.69%) 52(100%) 

รวม 112(50.00%) 89(39.73%) 23(10.27%) 224(100%) 
 

ตารางที ่2 ดชันคีวามสขุประเมนิตามกรมสขุภาพจติจำแนกตามประเภทบคุคลากร

ประเภทบุคคลากร 
ดัชนีความสุข 

รวม 
ดี ปานกลาง ต่ํา 

 สายผูสอน 37(51.39%) 27(37.50%) 8(11.11%) 72(100%) 
  สายสนับสนุน 75(49.34%) 62(40.79%) 15(9.87%) 152(100%) 

รวม 112(50.00%) 89(39.73%) 23(10.27%) 224(100%) 
 
ตารางที ่3 ดชันคีวามสขุ 8 ดานจำแนกตามสาขาวชิาของกลมุตวัอยาง (จำแนกตามคะแนนรวม)

เพศ สาขาวิชา 
ความสุข 8 ดาน  

รวม 
ดี ปานกลาง ต่ํา 

 วิทยาศาสตรสุขภาพ 337* 70.50% 118 24.69% 23 4.81% 478 100.00% 

  
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

237 62.37% 115 30.26% 28 7.37% 380 100.00% 

  
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   

203* 70.98% 66 23.08% 17 5.94% 
 

286 100.00% 

  หนวยงานอื่นๆ   440 67.80% 158 24.35% 51 7.86% 649 100.00% 
  รวม 1217 67.88% 457 25.48% 119 6.64% 1793 100.00% 

 



    

5. บทสรปุและวจิารณ
การประเมินความสุขตามดัชนีความสุขของกรม

สุขภาพจิต  พบวาบุคลากรในมหาลัยขอนแกนมี ความ
สุขมากรอยละ 50 ในเพศหญิง (58.88 %) มีความ
สขุมากกวาเพศชาย(43.53 %)  แสดงใหเหน็วาบคุลากรใน
มหาลัยขอนแกนมีความสุขมากกวาความสุขของคนไทย
ทัว่ไปในประเทศไทยทีศ่กึษาโดยกรมสขุภาพจติ (2)  และ
ที่ตางกันคือกรมสุขภาพจิตพบวาเพศชาย (47.30 %)
มีความสุขอยูในระดับมาก มากกวาเพศหญิง (24.49 %)
นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางอายุและระดับของความ
สขุนัน้มคีวามสมัพนัธในลกัษณะของ  “ตวัยู”  (U – Shape)
เชนเดยีวกบัการศกึษาของ Clark และ Oswald (3)  ทีพ่บวา
ชวงอายทุีค่นมรีะดบัความสขุต่ำสดุ (ความทกุขมากทีส่ดุ) คอื
ชวงวัยกลางคน  โดยพบวาบุคลากรในมหาลัยขอนแกน
จะมีระดับของความสุขต่ำสุดในชวงอายุที่อยูระหวาง
มากกวา 30- 50 ป อยางไรกต็ามแมการศกึษานีพ้บวาบคุลากร
ในมหาลยัขอนแกนมคีวามสขุมาก มากกวาการศกึษาอืน่ที่
ผานมา แตยังมีอีกรอยละ 50 ของบุคลากรในมหาลัย
ขอนแกนทีม่คีวามสขุปานกลางถงึต่ำ หากมหาวทิยาลยัตอง
การที่จะใหมหาวิทยาลัยพัฒนาไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ
จำเปนจะตองมแีผนกลยทุธในการพฒันาทรพัยากรบคุคล
อกีรอยละ 50 นีใ้หมคีวามสขุเพิม่ขึน้  ใหมคีวามสขุอยใูน
ระดบัมาก    เพือ่ใหกำลงัคนมคีวามพรอมและมคีวามสขุ
ใหสามารถทีจ่ะขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัใหพฒันาไปสวูสิยั
ทศันทีต่องการ สำหรบัการศกึษานีพ้บวาเพศหญงิมคีวาม
สขุมากกวาเพศชาย เนือ่งจากกลมุประชากรทีศ่กึษาทกุคนมี
การศกึษา มงีานทำ มเีงนิเดอืนของตนเองทีส่ามารถใชจาย
ซื้อหาสิ่งตางๆไดโดยไมตองพึงพาอีกฝาย ในขณะที่การ
ศึกษาเรื่องความสุขของประชากรไทย กลุมประชากรที่
ศกึษามาจากหลากหลาย  เชน  มอีาชพีคาขาย   ทำนา  ทำสวน
รบัจาง  เปนตน   หลายๆอาชพีเพศหญงิจะตองเปนผตูาม
และไมมอีสิระ ทำใหเพศหญงิมคีวามสขุนอยกวาเพศชาย

ขอมูลที่นาสนใจ พบวา ความสุขดานความเอื้อ
อาทร  สายสนบัสนนุ (ชาย 70.00% , หญงิ 77.78%) มคีวาม
สุขดานความเอื้ออาทรมากกวาสายผูสอน (ชาย 64.71%,
หญงิ 67.50%) เนือ่งจากในสายผสูอนแตละคนจะมอีตัรา
สงู เปนเหตใุหความสขุดานความเอือ้อาทรต่ำกวา เพศหญงิ

(72.34%) มีความสุขดานการผอนคลาย มากกวาเพศชาย
(63.21%) สายสนบัสนนุ (ชาย 68.52% , หญงิ 72.73%) มี
ความสุขดานการผอนคลายมากกวา สายผูสอน(ชาย
57.14%, หญิง 70.00%) เนื่องจากในเพศหญิงจะมีความ
ออนโยนและความยืดหยุนมากกวาเภทชาย   สายสนับ
สนนุจะมภีาระหนาทีท่ีต่องรบัผดิชอบนอยกวาสายผสูอน
นอกจากนี้ในเพศหญิง (52.48%) มีความสุขดาน
เศรษฐศาสตรมากกวาเพศชาย (43.18%) เนื่องจากโดย
ธรรมชาตเิภทหญงิจะเปนผทูีว่างแผนทางการเงนิไดดกีวา
เพศชาย   สายผสูอน (ชาย 55.88% , หญงิ 82.50%) มคีวาม
สขุดานเศรษฐศาสตรมากกวาสายสนบัสนนุ (ชาย 32.73%
, หญงิ 40.21%)   ปจจยัทีส่ำคญันัน้เพราะวาอตัราเงนิเดอืน
ของสายผูสอนในภาพรวมมากกวาสายสนับสนุนและ
โอกาสในการเพิม่รายไดของสายผสูอนมมีากกวา  อยางไร
กต็ามในภาพรวมความสขุดานเศรษฐศาสตร (48.04%)  ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกนอยูในลำดับที่ต่ำที่สุด
นอกจากนี้เมื่อประเมินความสุข ตามกลุมสาขาวิชาพบวา
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีความสุขมากกวา สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และ หนวยงานอื่นๆ อยางมีนัยสำคัญ (P <
0.05) แตไมมีความแตกตางระหวางสาขาวิทยาศาสตร
สขุภาพ และ สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ความสขุดานครอบครวัของบคุลากรมหาวทิยาลยั
ขอนแกนในภาพรวมสูงมาก (85.22%) แสดงใหเห็นวา
บคุลากรมหาวทิยาลยัขอนแกนในภาพรวมมทีนุทางครอบ
ครวัอยสูงู หากครอบครวัมคีวามสขุ ยอมสามารถสรางสรรค
งานคณุภาพ และประกอบกจิการตางๆไดสำเรจ็  ความสขุ
ในครอบครวั จงึมคีวามสำคญัตอคนในองคกรทีจ่ะทำงาน
ขององคกรนัน้ใหประสบความสำเรจ็ (1)  และทีส่ำคญัความ
สุขในครอบครัวทำใหความสำคัญของปญหาในที่ทำงาน
ลดลง เปนเหตุใหความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแกนสงูกวาประชาชนทัว่ไป

ลำดบัคำถามทีส่ำคญั คอื  ความภมูใิจในตวัเอง  และ
การประสบความสำเรจ็มคีวามกาวหนาในชวีติ  ในกลมุสาย
ผูสอนจะอยูในอันดับ  7 และ  9 ในขณะที่กลุมสายสาย
สนบัสนนุจะอยใูนอนัดบั  31  และ  29  ตามลำดบั

ดานสังคมในที่ทำงานนั้นกลุมตัวอยางใหคะแนน
นอยซึง่ตรงกบัปญหาและขอเสนอแนะดานความเอือ้อาทร



 ความสขุของบคุลากรในมหาวทิยาลยัขอนแกน

ตอกนั (การมนี้ำใจ)    ดงันัน้ดานสงัคมควรหาวธิกีารแกไข
นอกจากนี้คำถามที่วา ในหนวยงานของทานมีการชวย
เหลือเกื้อกูลกันและกันเปนอยางดี ทานคิดวาสังคมใน
หนวยงานที่ทานสังกัดมีบรรยากาศการทำงานที่ เอื้อ
ประโยชนสขุใหกบับคุลากรในหนวยงาน  เพือ่นรวมงาน
ในหนวยงานของทานมีความรักความจริงใจตอกัน และ
ทานคดิวาหนวยงานของทานใชหลกัธรรมาภบิาล  ในกลมุ
สายผสูอนจะอยใูนอนัดบั 44   59  53 และ   22  ในขณะที่
กลมุสายสายสนบัสนนุจะอยใูนอนัดบั  27  28  15 และ   40
ตามลำดบั

การสนบัสนนุเพือ่การพฒันาศกัยภาพอยางเหมาะสม
และ  การมรีายไดเพยีงพอกบัรายจาย  ในกลมุสายผสูอน
จะอยใูนอนัดบั 28 และ 23  ในขณะทีก่ลมุสายสนบัสนนุ
จะอยใูนอนัดบั  46 และ   56  ตามลำดบั

จะเห็นวาปญหาที่สำคัญที่มีผลตอความสุขในที่
ทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้นเปนเรื่อง
สังคมสิ่งแวดลอมในที่ทำงาน  การสงเสริมและพัฒนา
ศกัยภาพ  รายไดของบคุลากร  ความเปนธรรม  และการใช
หลักธรรมาภิบาลในการปกครอง  ดังนั้นมหาลัยควรมี
นโยบายการบริหารงานเพื่อลดภาวะการแขงขันและ
บรหิารงานดวยความยตุธิรรม   มนีโยบายทีส่งเสรมิความ
เขาใจใหเกดิขึน้ในสงัคมของมหาวทิยาลยั  ใหการสงเสรมิ
ดานจรยิธรรมและคณุธรรม   พรอมทัง้มนีโยบายสงเสรมิ
ความกาวหนาใหกับบุคลากรอยางเต็มศักยภาพ  ให
สวสัดกิารและสทิธปิระโยชนตางๆเพิม่ขึน้ และเนนการใช
หลักธรรมาภิบาลในการปกครอง  อันจะทำใหบุคลากร
มหาวทิยาลยัขอนแกนมคีณุภาพชวีติทีด่ ีสามารถดำเนนิชวีติ
ไดอยางมคีวามสขุตลอดชวงชวีติของการทำงานและมคีวาม
พรอมทีจ่ะขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัใหพฒันาไปสวูสิยัทศัน
ทีต่องการตอไป
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บทคัดยอ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาแนวโนมการไดรบังบประมาณตามแหลงเงนิ และหาระยะเวลาดำเนนิงานที่

ผานมาจากระบบโปรแกรมงบประมาณ พสัด ุการเงนิกองทนุโดยเกณฑพงึรบั-พงึจายลกัษณะ 3 มติ ิ  และบญัชตีนทนุ
รายกจิกรรม โดยศกึษาจากขอมลูการบนัทกึแผนงานและงบประมาณ ในปบรหิารงบประมาณ 2550 ถงึ 2554 จำนวน
29,005 รายการ  จำแนกตามแหลงเงนิ แผนงาน คณะ/หนวยงาน

ผลการวจิยัพบวา  จำนวนรายการการบนัทกึขอมลูแผนงานและงบประมาณ สำนกังานอธกิารบดใีนแตละปบรหิาร
งบประมาณมากสดุถงึรอยละ 19.66 และนอยสดุเปนสถาบนัวจิยัและพฒันาเพยีงรอยละ 0.50  เมือ่จำแนกตามกลมุพบวา
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.01 กลุมวิทยาเขตหนองคายมีการบันทึกนอยที่สุดเพียง
รอยละ 1.98  สำหรบัการวเิคราะหความแตกตางระหวางกลมุหนวยงานดวยสถติ ิOne-Way ANOVA แตละกลมุแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 แหลงเงินงบประมาณแนวโนมไดรับลดลงอยางตอเนื่อง ขณะที่แหลงเงินรายไดกลับ
เพิม่ขึน้ในอตัราเปลีย่นแปลงประมาณรอยละ 2.5 ตอป  สำหรบัระยะเวลาดำเนนิงานนบัจากการบนัทกึขอมลูแผนงาน
และงบประมาณจากคณะ/หนวยงาน มายังกองแผนงาน ผานขั้นตอนตรวจสอบความถูกตอง นำเสนอขออนุมัติจาก
สภามหาวทิยาลยั จดัสรรงบประมาณตามแผน และตัง้งบประมาณในระบบเพือ่รอการเบกิจายพบวา สวนใหญดำเนนิการ
แลวเสรจ็ในชวง 16 ถงึ 30 วนั คดิเปนรอยละ 72.90 รองลงมาเปนชวงภายใน 15 วนั คดิเปนรอยละ 19.28 และทีใ่ชเวลา
คอนขางนานซึง่คดิเปนรอยละ 7.82 เปนชวงมากกวา 30 วนั ผลการวจิยันีม้ขีอเสนอแนะวา ขอมลูแนวโนมการเพิม่ขึน้-
ลดลงของงบประมาณตามแหลงเงนิสามารถใชวเิคราะหเพือ่ประกอบการจดัทำแผนใหสอดคลองในปตอไป และชวงเวลา
ดำเนนิการในขัน้ตอนของกองแผนงานจะใชเวลานอยทีส่ดุหากไมมคีวามผดิพลาดจากการบนัทกึคอื 15 วนั ดงันัน้เวลา
ปฏบิตังิานระหวาง 16 - 30 วนั นาจะเปนชวงเวลาทีเ่หมาะสม ไมทำใหเกดิเสยีหายและนำไปใชเปนมาตรฐานในการ
ปฏบิตังิานได

คำสำคญั:โปรแกรมสามมติ,ิ 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
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดนำระบบโปรแกรม

งบประมาณ พสัด ุการเงนิกองทนุโดยเกณฑพงึรบั-พงึจาย
ลกัษณะ 3 มติ ิ(1) และบญัชตีนทนุรายกจิกรรม (Khon Kaen
University Fiscal Management Information System:
KKUFMIS) ลกัษณะ 3 มติไิดแก  มติหินวยงาน มติแิผน
งาน และมติกิองทนุ ซึง่เปนระบบทีม่กีารจดัการกระบวน
การวางแผน การจดัทำงบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ
ทีเ่ปนกระบวนการเริม่ตนของระบบการบรหิารการเงนิการ
คลงัของมหาวทิยาลยั จงึมคีวามสำคญัเปนอยางยิง่ตอการ
บรหิารมหาวทิยาลยั โดยมกีารเชือ่มโยงเกีย่วกบัการใชจาย
งบประมาณทัง้ในดานการเงนิ และพสัดุ มาใชตัง้แตปงบ
ประมาณ 2550 จนถงึปจบุนั เปนระยะเวลากวา 5 ปแลว ยงั
ไมมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลเพื่อเปนแนวทางใน
การปฏบิตัแิละปรบัปรงุระบบงาน

การวจิยัเปนสวนหนึง่ทีจ่ะนำผลไปปรบัปรงุพฒันา
ดานการใหบริการระบบงาน ตามแนวทางของระบบ
CMMI for Services (2) ทีเ่ปนระบบมาตรฐานการใหบรกิาร
IT ซึง่ปจจบุนัใหการยอมรบัเปนสากลวาเปนระบบการให
บรกิารทีด่ทีีส่ดุจะมกีารปรบัปรงุตลอดเวลาโดยมเีปาหมาย
และการวดัความกาวหนา จึงตองทำการศึกษาเพื่อติดตาม
ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน ใหมีเสถียรภาพ
และประสทิธภิาพยิง่ขึน้ การศกึษาเพือ่ใหทราบทศิทางการ
ไดรับงบประมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของแตละแหลง
เงนิ จะเปนขอมลูสำหรบัการวเิคราะห และจดัทำแผนให
สอดคลองในปตอไป สำหรบัขอมลูจำนวนวนัทีใ่ชในการ
ปฏบิตังิานควรจะมกีารหาชวงวนัทีเ่หมาะสม เพือ่เปนแนว
ทางในการปฏบิตังิาน ของเจาหนาทีผ่เูกีย่วของ เพือ่ใหผรูบั
บรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ ลกูคาพงึพอใจเปนพืน้ฐานการให
บริการ (3) นอกจากนี้ขอมูลของผูใชบริการยังสามารถ
นำไปประกอบการจดักลมุผใูชงาน (Profile)ใหสอดคลอง



    

กบัหนาทีป่ฏบิตั ิและสามารถนำไปถายทอดฝกอบรมใหแก
ผปูฏบิตังิานลดขอผดิพลาดจากการปฏบิตังิานการศกึษาที่
เหมาะสมที่ใชในแตละขั้นตอน เพื่อนำไปประกอบการ
เขยีนแผนปฏบิตังิานตลอดจนถงึการจดัการฝกอบรมใหทัง้
แกผปูฏบิตังิานและจดัทำเอกสารทางเทคนคิสำหรบัผดูแูล
ระบบไดรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการความรูรวมกัน
สำหรบัผปูฏบิตัทิัง้ดานแผน  การเงนิ และพสัดุ

วตัถปุระสงค
1. เพื่อศึกษาแนวโนมการไดรับงบประมาณตาม

แหลงเงิน
2. เพื่อหาระยะเวลาดำเนินงานการบันทึกแผน

งบประมาณ

วธิกีารศกึษา
การศึกษาเปนการศึกษาขอมูลจากการบันทึกแผน

งาน และงบประมาณทีป่ฏบิตังิานจรงิในระบบ KKUFMIS
จำนวน 5 ปงบประมาณ ตัง้แตปงบประมาณ 2550 ถงึปงบ
ประมาณ 2554และภาพรวมทุกมิติของขอมูลระบบ
KKUFMIS ทีบ่รูณาการรวมกนั

การรวบรวมขอมลูโดยการดงึขอมลูจากระบบฐาน
ขอมูล Oracle เขาฐานขอมูล Microsoft  Access และ
Microsoft Excel จดักลมุขอมลูตามประเภทแหลงเงนิ และ
หนวยงาน

การวเิคราะหขอมลูทางดานสถติ ิใชโปรแกรม
IBM SPSS Statistics 19 วิเคราะหแนวโนมการไดรับ
งบประมาณตามแหลงเงิน และนำเสนอโดยใชกราฟเสน
ตรงเพือ่ดแูนวโนม

วเิคราะหขอมลู และสถติทิีใ่ช
เนื่องจากขอมูลที่ใชในการวิจัยนี้เปนขอมูลเชิง

ปรมิาณทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานจรงิทัง้หมด จงึเปนขอมลู
ทีม่คีวามนาเชือ่ถอืสงู งานวจิยันีผ้วูจิยัเลอืกใชสถติ ิดงัตอไป
นี้

1. ใชสถติพิรรณนา คอื ตารางคาความถี ่ คาเฉลีย่
และคารอยละ ในการวเิคราะหขอมลูพืน้ฐานทัว่ไป

2. วเิคราะหความแปรปรวน One-Way ANOVA
เพื่อวิเคราะหความแตกตางของระยะเวลาดำเนินงาน
บันทึกแผนงบประมาณของกลุมคณะ/หนวยงานที่มี
ลกัษณะการปฏบิตังิานทีค่ลายกนั โดยแบงเปน 6 กลมุ ดงันี้

กลมุ 1. วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประกอบดวย
คณะวทิยาศาสตร เกษตรศาสตร วศิวกรรมศาสตร เทคโนโลยี
สถาปตยกรรมศาสตร

กลุม 2. วิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย
คณะพยาบาลศาสตร แพทยศาสตร เทคนิคการแพทย
สาธารณสขุ  ทนัตแพทยศาสตร เภสชัศาสตร สตัวแพทย
ศาสตร ศนูยหวัใจสริกิติติ

กลมุ 3. มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ประกอบ
ดวยคณะศึกษาศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศลิปกรรม วทิยาการจดัการ

กลมุ 4. ศนูย/สถาบนั/สำนกั ประกอบดวยบณัฑติ
วทิยาลยั สำนกัวทิยบรกิาร สถาบนัวจิยั
ศูนยคอมพิวเตอร สำนักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ
ศนูยบรกิารวชิาการ

กลมุ 5. สำนกังานอธกิารบดี และ กลมุ 6. วทิยาเขต
หนองคาย
           3.   แสดงกราฟเปรยีบเทยีบ เชน กราฟเสนตรงเพือ่
ดแูนวโนมรอยละงบประมาณทีไ่ดรบั

ผลการวจิยั
พบวาจำนวนการบันทึกขอมูลแผนงบประมาณ

จำแนกตามแหลงเงิน สวนใหญจะเปนแหลงเงินรายได
มหาวทิยาลยั จำนวน 21,329 รายการ คดิเปนรอยละ 73.54
และแหลงเงนิงบประมาณ จำนวน 7,676 รายการ คดิเปน
รอยละ 26.46  ดงัตารางที ่1

จำนวนครัง้การบนัทกึขอมลูแผนงบประมาณ ของ
หนวยงานระดับคณะ/หนวยงาน ในแตละปบริหาร
งบประมาณ มากสดุเปนสำนกังานอธกิารบดรีอยละ 19.66
นอยสดุเปนสถาบนัวจิยัและพฒันารอยละ 0.50 ดงัตาราง
ที ่2



 การวเิคราะหแนวโนม และระยะเวลาดำเนนิงานดานแผนงบประมาณจากขอมลูโปรแกรม 3 มติิ

ตารางที ่1 แสดงความถีแ่ละรอยละของจำนวนรายการทีบ่นัทกึแผนงบประมาณจำแนกตามแหลงเงนิ

แหลงเงิน จำนวนรายการ รอยละ
เงนิงบประมาณ 7,676 26.46
เงินรายไดมหาวิทยาลัย 21,329 73.54

รวม 29,005 100.00

                   หนวยงาน จำนวนรายการ รอยละ
สำนกังานอธกิารบดี 5,702 19.66
คณะวทิยาศาสตร 4,173 14.39
คณะวศิวกรรมศาสตร 2,850 9.83
คณะศกึษาศาสตร 2,477 8.54
คณะเกษตรศาสตร 1,933 6.66
คณะแพทยศาสตร 1,408 4.85
คณะสาธารณสขุศาสตร 1,202 4.14
คณะวทิยาการจดัการ 950 3.28
ศนูยบรกิารวชิาการ 885 3.05
คณะสตัวแพทยศาสตร 875 3.02
คณะเทคนคิการแพทย 787 2.71
คณะพยาบาลศาสตร 707 2.44
คณะเทคโนโลยี 651 2.24
วทิยาเขตหนองคาย 574 1.98
สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ 516 1.78
คณะนติศิาสตร 497 1.71
คณะศลิปกรรมศาสตร 429 1.48
ศนูยคอมพวิเตอร 373 1.29
คณะทนัตแพทยศาสตร 322 1.11
คณะเภสชัศาสตร 298 1.03
สำนกัวทิยบรกิาร 270 0.93
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 264 0.91
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 258 0.89
ศนูยหวัใจสริกิติิ์ 248 0.86
บณัฑติวทิยาลยั 212 0.73
สถาบนัวจิยัและพฒันา 144 0.50
รวม 29,005 100

ตารางที ่2 แสดงความถีแ่ละคารอยละของจำนวนขอมลูแผนงบประมาณ จำแนกตามหนวยงานเรยีงจากมากไปนอย



    

จำแนกตามกลุมพบวากลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีบนัทกึขอมลูแผนงบประมาณ มากทีส่ดุ คดิเปน
รอยละ 34.01 กลุมที่มีการบันทึกนอยที่สุดคือ วิทยาเขต
หนองคาย คดิเปนรอยละ 1.98 ดงัตารางที ่3
           ผลวิเคราะหความแตกตางระหวางกลมุหนวยงาน
ดวยสถติ ิOne-Way ANOVA(1,4) ในการทดสอบความแตก
ตางรอยละการบนัทกึแผนงบประมาณจำแนกตามปบรหิาร
งบประมาณ ผลการทดสอบมคีวามแตกตางกนัทีร่ะดบันยั

ตารางที ่3 แสดงความถีแ่ละคารอยละของจำนวนทีบ่นัทกึจำแนกตามกลมุหนวยงานเรยีงจากมากไปนอย

             กลมุหนวยงาน จำนวนรายการ รอยละ
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 9,865 34.01
วทิยาศาสตรสขุภาพ 5,847 20.16
สำนกังานอธกิารบดี 5,702 19.66
มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 4,617 15.92
ศนูย/สถาบนั/สำนกั 2,400 8.27
วทิยาเขตหนองคาย 574 1.98
                  รวม 29,005 100.00

ตารางที ่4 แสดงความแตกตางบันทึกแผนงบประมาณกลุมหนวยงานจำแนกตามปบริหารงบประมาณดวยสถิติ
One-Way ANOVA

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
ระหวางกลมุ 769.459 4 192.365 4.478 .007
ภายในกลมุ 1073.911 25 42.956
รวม 1843.369 29

สำคญั .05 แสดงวาคามคีวามแตกตางกนัอยางนอย 1 ปงบ
ประมาณและเมื่อเปรียบเทียบระหวางคู (Multiple
Comparisons) ดวยวิธี LSD เฉพาะปบริหารงบประมาณ
2550 เทานัน้ตางกบัป 2551 2552 2553 และ 2554 อยางมี
นัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาปบริหาร
งบประมาณ 2550 เปนทีเ่ริม่ตนบนัทกึขอมลูดานแผนและ
งบประมาณ จงึทำใหปรมิาณมคีวามแตกตางจากปอืน่ๆ ดงั
ตารางที ่4

ในแหลงเงินงบประมาณลดลงตอเนื่อง สวนเงิน
รายไดเพิ่มขึ้นตอเนื่องเชนกันในอัตราเปลี่ยนแปลง
ประมาณรอยละ 2.5 ตอป (1,4) ดงัภาพที ่1



 การวเิคราะหแนวโนม และระยะเวลาดำเนนิงานดานแผนงบประมาณจากขอมลูโปรแกรม 3 มติิ

ภาพที ่ 1 แสดงแนวโนมรอยละงบประมาณทีไ่ดรบัในระบบ KKUFMIS

ระยะเวลาดำเนนิงานนบัจากการบนัทกึขอมลูแผน
งานและงบประมาณจากคณะ/หนวยงาน มายังกองแผน
งาน ผานขัน้ตอนตรวจสอบความถกูตอง นำเสนอขออนมุตัิ
จากสภามหาวทิยาลยั จดัสรรงบประมาณตามแผน และตัง้
งบประมาณในระบบเพือ่รอการเบกิจาย กองแผนงานจะใช
เวลานอยที่สุดหากไมมีความผิดพลาดจากการบันทึกคือ

15 วนั
ชวงวนัปฏบิตังิานทีม่จีำนวนมากสดุเปนชวง 16 ถงึ

30 วนั คดิเปนรอยละ 72.90 รองลงมาเปนชวง ภายใน 15
วนั คดิเปนรอยละ 19.28 และมบีางสวนทีใ่ชเวลาคอนขาง
นานซึ่งคิดเปนรอยละ 7.82 เปนชวงมากกวา 30 วัน ดัง
ตารางที ่5

ตารางที ่5 แสดงความถีแ่ละคารอยละของระยะเวลาดำเนนิงานเรยีงจากมากไปนอย

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน รอยละ
16 ถงึ 30 วนั 21,136 72.90
ภายใน 15 วนั 5,591 19.30
มากกวา 30 วนั 2,278 7.90
รวม 29,005 100.00

สรปุและอภปิรายผล
จากการศกึษาสามารถสรปุผลแตละประเดน็ปญหา

และการพฒันาดงันี้
1. จำนวนเงนิงบประมาณในจำนวน 5 ปบรหิาร

งบประมาณที่นำมาวิ เคราะหพบว าแนวโนม เงิน
งบประมาณในแหลงเงินงบประมาณไดรับลดลง ขณะที่
แหลงเงินรายไดกลับเพิ่มขึ้นในอัตราเปลี่ยนแปลง
ประมาณรอยละ 2.5 ตอป(5) ในเมื่องบประมาณใน
ภาพรวมมีการเพิ่มขึ้น การลดลงในดานเงินงบประมาณ

ยอมสงผลตอการเพิ่มขึ้นของเงินรายไดที่จะตองหามา
ชดเชยสวนทีข่าดไป เพือ่ใหการใชงบประมาณเปนไปได
อยางตอเนือ่งทกุๆป ซึง่ตองอาศยัประสบการณการบรหิาร
จดัการของผบูรหิาร แนวโนมทีไ่ดเปนเพยีงสวนประกอบ
ทีน่ำมาใชในการพจิารณาตดัสนิใจเทานัน้

2. ประเด็นระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงานพบวา
ภาพรวมระยะเวลาดำเนินงานสวนใหญดำเนินการแลว
เสรจ็ในชวง 16 ถงึ 30 วนั คดิเปนรอยละ 72.90 รองลงมา
เปนชวงภายใน 15 วนั คดิเปนรอยละ 19.28 และมบีางสวน
ที่ใชเวลาคอนขางนานซึ่งคิดเปนรอยละ 7.82 เปนชวง



    

มากกวา 30 วนั ซึง่สามารถนำไปประกอบการพจิารณาอตัรา
กำลังของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความเหมาะ
สมในการกำหนดชวงเวลาวนัปฏบิตังิาน ซึง่อาจเกดิขึน้ได
จากหลายสาเหตุ ทั้งขอมูลที่นำมาบันทึกยังไมถูกตอง
สมบรูณเมือ่บนัทกึแลวยงัตองมกีารแกไข ดงันัน้การอบรม
ผปูฏบิตังิานใหมคีวามรคูวามเขาใจ เปนการเพิม่ทกัษะให
แกผปูฏบิตังิาน และการจดัทำเอกสารคมูอืการปฏบิตังิานที่
งายตอการทำความเขาใจ การพิจารณาเพื่อลดขั้นตอนที่
สามารถลดไดเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
แกคณะ/หนวยงานมากกวาทีท่ำใหเกดิเฉพาะผลลพัธ และ
นำมาพฒันาโปรแกรมใหมปีระสทิธภิาพตอไป (6) และทำให
ผรูบับรกิารเกดิความพงึพอใจในคณุภาพของบรกิาร (7)

แตเนื่องจากทุกแหลงเงินในดานแผนงบประมาณ
ไมมีความแตกตางกันในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ  จึงถือวา
เปนขอดทีีส่ามารถใชปฏบิตักิบัทกุแหลงเงนิได

กติตกิรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ให

โอกาสกำกบั ดแูล ระบบ KKUFMIS และใหการสนบัสนนุ
งบประมาณการวจิยั ตลอดจนผบูรหิารศนูยคอมพวิเตอรที่
ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานเปนอยางดี รวมทั้งผูรวม
วจิยัทกุทานทีช่วยเตรยีมขอมลูและใหคำแนะนำทกุๆ ดาน

เอกสารอางองิ
(1) สวนวิเคราะหงบประมาณ สำนักนโยบายและแผน

อุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. ตน
แบบระบบงบประมาณ พสัด ุการเงนิและบญัชกีอง
ทนุ โดยเกณฑพงึรบั-พงึจาย ลกัษณะ 3 มติ ิสำหรบั
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การดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม

ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1

การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 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

     


บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาสภาพการดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา เพือ่รบัการประเมนิคณุภาพ

ภายนอกรอบสามของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปรียบเทียบสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามจำแนกตามขนาดของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กลมุตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั
เปนโรงเรยีนในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1 จำนวน 130 โรงเรยีน ซึง่ได
มาโดยวธิกีารสมุแบบแบงชัน้ ไดแก  โรงเรยีนขนาดเลก็ จำนวน 63 โรงเรยีน โรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 58 โรงเรยีน
และโรงเรยีนขนาดใหญ  จำนวน 9 โรงเรยีน  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
จำนวน 40 ขอ  วเิคราะหขอมลูโดยใชรอยละ  คาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหความแปรปรวนทาง
เดยีว  ผลการวจิยัพบวา  1)  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา
เขต 1 มกีารดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามโดยรวมและทกุดาน ไดแก
การเตรยีมบคุลากร  การสรางความเขาใจ การเตรยีมเอกสาร หลกัฐาน แบบรายงานผล และการประสานงานกบัองคกร
ประเมนิภายนอก อยใูนระดบัมาก  2)  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดแตกตางกนัมกีารดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา
เพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามโดยรวมและในแตละดาน  แตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
โดยสถานศกึษาขนาดเลก็และสถานศกึษาขนาดกลางมกีารดำเนนิการมากกวาสถานศกึษาขนาดใหญ

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
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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: การประกนัคณุภาพการศกึษา, การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม, สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
Keywords: Educational Quality Assurance ,The Third Round External Assessment, Basic Education Institution

บทนำ
กระทรวงศกึษาธกิารกำหนดนโยบายทางการศกึษา

ไววา  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนษุยทีส่มบรูณทัง้ทางรางกาย  จติใจ  สตปิญญา  ความ
ร ู  และคณุธรรม  มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดำรง
ชวีติ  สามารถอยรูวมกบัผอูืน่ไดอยางมคีวามสขุ ทัง้นี ้การ
จดัการศกึษาใหมคีณุภาพ  จำเปนตองมกีลไกในการรกัษา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพอยางตอเนื่อง (1)
แตโดยภาพรวมแลว คณุภาพการจดัการศกึษาของไทยยงัมี
ปญหาและถูกวิพากษวิจารณวา  มาตรฐานคุณภาพของ
ผูเรียนยังไมเปนที่พึงพอใจของสังคม  ซึ่งปญหาดังกลาว
มาจากสาเหตุหลายประการดวยกัน แตสาเหตุสำคัญ
ประการหนึ่งมาจาก  การจัดการศึกษาที่ยังไมไดใหความ
สำคัญเรื่องการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งเชิง
ปรมิาณและคณุภาพอยางเพยีงพอ อยางไรกต็าม มาตรการ
ทีเ่ปนทางออกของปญหาดงักลาวกค็อื การประกนัคณุภาพ
การศกึษา เนือ่งจากการประกนัคณุภาพการศกึษาไดกำหนด
ใหมีกลไกในการประเมิน  ทั้งประเมินเพื่อตรวจสอบ
ทบทวน และปรบัปรงุคณุภาพการศกึษา รวมทัง้การประเมนิ
เพื่อใหไดการรับรองคุณภาพการศึกษา (2)  การประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงเปนสิ่งที่สถานศึกษาจะตองนำไป
ดำเนนิการ  เพือ่เปนการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา
วาดำเนนิการพฒันาเปนไปตามมาตรฐานคณุภาพทีก่ำหนด

แลวหรอืไม  โดยมสีำนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  เปนหนวยงานที่
ดำเนนิการเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาน
ศกึษาแตละแหง (3)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระ
นครศรอียธุยา  เขต 1  เปนหนวยงานทางการศกึษาหนวย
งานหนึง่ทีม่คีวามกระตอืรอืรนในจดัการศกึษาใหมคีณุภาพ
ทดัเทยีมกบัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอืน่ๆ  โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในเรือ่งการประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน
ในสงักดั  เพือ่รองรบัการประเมนิภายนอกรอบสาม  จาก
สำนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา
(องคการมหาชน)  โดยทุกโรงเรียนจะตองเริ่มตนจาก
ดำเนนิการประกนัคณุภาพภายในเพือ่วางแผนพฒันาปรบั
ปรงุคณุภาพของตนเอง  ดำเนนิการปรบัปรงุคณุภาพ  มกีาร
กำกบัตดิตามคณุภาพ และมรีะบบการประเมนิตนเองกอน
ตอจากนัน้  จงึรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกจากสำนกั
งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)  ซึง่จะดำเนนิการโดยพจิารณา และตรวจ
สอบจากผลการประเมนิคณุภาพภายในของแตละโรงเรยีน
ทัง้นี ้การประเมนิคณุภาพภายในและการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกจะตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เพราะตางมงุสมูาตรฐานหรอืคณุภาพทีค่าดหวงัใหเกดิขึน้
แกผเูรยีนเชนกนั  แตเทาทีผ่านมา สำนกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา  เขต 1 ประสบกบั




การดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม

ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1

ปญหาวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1  ยังไมมีสารสนเทศเกี่ยวกับ
สภาพการดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่รบัการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนในสังกัด
แตอยางใด  ดวยเหตนุี ้ จงึเกดิประเดน็ทีน่าสนใจและควร
ศึกษาวา  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 จะมีสภาพการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสามเปนอยางไร  และเมือ่พจิารณาอกี
ประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับขนาดของโรงเรียนแลว  จะเห็นได
วา  โรงเรยีนในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาพระนครศรอียธุยา  เขต 1  ม ี 3 ขนาด คอื  โรงเรยีน
ขนาดเลก็  โรงเรยีนขนาดกลาง  และโรงเรยีนขนาดใหญ
ซึง่โรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกตางกนันัน้  นาจะมคีวามแตกตาง
ในหลายประการดวยกนั  อาท ิ การบรหิารงานดานวชิาการ
ดานงบประมาณ  ดานการบรหิารงานบคุคล  หรอืดานการ
บรหิารทัว่ไป  เปนตน  ดงันัน้ จงึควรมกีารศกึษาอกีดวยวา
โรงเรยีนทีม่ขีนาดตางกนั จะมสีภาพการดำเนนิการประกนั
คณุภาพการศกึษา เพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบ
สามแตกตางกนัหรอืไม  อยางไร โดยคาดวา  ผลการศกึษา
ทีไ่ด  นาจะใหขอมลูเพือ่ประมวลผลเปนสารสนเทศทีเ่ปน
ประโยชนตอการนำไปใชในการดำเนนิการประกนัคณุภาพ
การศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
หรอืใชเปนแนวทางในการปฏบิตังิานของผบูรหิารโรงเรยีน
คณะคร ูและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตลอดจน
ผทูีม่สีวนเกีย่วของในการจดัการศกึษาไดดยีิง่ขึน้

วตัถปุระสงค
1.  เพือ่ศกึษาสภาพการดำเนนิการประกนัคณุภาพ

การศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1

2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพื่อรับการประเมินคุณภาพภาย
นอกรอบสามของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

จำแนกตามขนาดของสถานศกึษา

วธิกีารดำเนนิงาน
การวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใชในการวิจัยเปน

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1 ปการศกึษา  2555 จำนวน
193 โรงเรียน โดยใชผูบริหารโรงเรียนและครูเปนผูให
ขอมลู แบงเปนผบูรหิารโรงเรยีนและครใูนโรงเรยีนขนาด
เลก็ จำนวน  94  คน  และ 486 คน ผบูรหิารโรงเรยีนและครู
ในโรงเรยีนขนาดกลาง  จำนวน  86  คน  และ  1,046  คน
และผูบริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนขนาดใหญ
จำนวน 13  คน  และ  553  คน รวมเปนผบูรหิารโรงเรยีน
จำนวน 193 คน และคร ูจำนวน 2,805 คน  รวมทัง้สิน้ 2,278
คน  กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนโรงเรียนในสังกัดสำนัก
งานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต
1 ปการศกึษา  2555 จำนวน 130 โรงเรยีน กำหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยใชตารางกำหนดขนาดของกลุม
ตวัอยางสำหรบัการศกึษาคาเฉลีย่ของประชากรของศริชิยั
กาญจนวาส ี และคณะ (4)  ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%  ความ
คลาดเคลือ่น ±10%  และเลอืกกลมุตวัอยางดวยวธิกีารสมุ
แบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling) ไดโรงเรยีน
ขนาดเลก็ จำนวน 63 โรงเรยีน โรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน
58 โรงเรยีน และโรงเรยีนขนาดใหญ  จำนวน 9 โรงเรยีน
โดยผูใหขอมูลแบงเปน ผูบริหารโรงเรียนและครูใน
โรงเรยีนขนาดเลก็ จำนวน  14  คน  และ 72  คน  ผบูรหิาร
โรงเรียนและครูในโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 13  คน
และ  156  คน  และผบูรหิารโรงเรยีนและครใูนโรงเรยีน
ขนาดใหญ  จำนวน  2  คน  และ  83  คน รวมเปนผบูรหิาร
โรงเรยีน จำนวน 29 คน และครจูำนวน 311 คน  รวมทัง้
สิน้ 340 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัครัง้นีเ้ปนแบบสอบ
ถามเรือ่ง  การดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา  เพือ่รบั
การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามของสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
พระนครศรอียธุยาเขต 1 ซึง่สรางจากแนวคดิของสำนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ(5) วาดวยการเตรยีมตวั
ของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของสถาน



    

ศกึษาทีร่ะบวุาการเตรยีมตวัของสถานศกึษาเพือ่รองรบัการ
ประเมนิภายนอก  ประกอบดวย  การเตรยีมบคุลากร  การ
สรางความเขาใจ  การเตรยีมเอกสาร หลกัฐาน  แบบรายงาน
ผล  และการประสานงานกบัองคกรประเมนิภายนอก แบบ
สอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คอื ตอนที ่1  แบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ
ตำแหนง ระดบัการศกึษาสงูสดุ  และขนาดของสถานศกึษา
มลีกัษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ และตอนที ่2  แบบ
สอบถามเกีย่วกบัสภาพการดำเนนิการประกนัคณุภาพการ
ศกึษา  เพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1  มลีกัษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั  โดยใหแสดงความคดิเหน็
เกีย่วกบัสภาพการดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา  เพือ่
รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามของสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1  ในดานการเตรยีมบคุลากร
การสรางความเขาใจ  การเตรยีมเอกสาร  หลกัฐาน  แบบ
รายงานผล  และการประสานงานกบัองคกรประเมนิภายนอก
ทั้งนี้  แบบสอบถามที่ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมจากอาจารยผูควบคุมภาคนิพนธ  และผานการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ดวยหาคาดัชนีความสอด
คลอง จากผูทรงคุณวุฒิ  จำนวน  3  ทาน  รวมทั้งผาน
การทดลองใชกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จำนวน 40 ทาน เพื่อวิเคราะหความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัดวยคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของ
ครอนบาค (a - Cronbach’ s  Alpha  Coefficient)  ซึง่พบวา
แบบสอบถามมคีาความเชือ่มัน่เทากบั 0.89  การวเิคราะห
ขอมลูเกีย่วกบัสถานภาพของผตูอบแบบสอบถามใชรอยละ
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาใชคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปลความหมายโดยใชเกณฑของชศูร ี วงศรตันะ (2)  ดงันี้
คาเฉลีย่  4.50-5.00  หมายถงึ  มกีารดำเนนิงานอยใูนระดบั
มากทีส่ดุ  คาเฉลีย่  3.50-4.49  หมายถงึ  มกีารดำเนนิงานอยู
ในระดบัมาก คาเฉลีย่  2.50-3.49  หมายถงึ  มกีารดำเนนิ
งานอยใูนระดบัปานกลาง  คาเฉลีย่  1.50-2.49  หมายถงึ มี
การดำเนินงานอยูในระดับนอย และคาเฉลี่ย  1.00-1.49
หมายถึง มีการดำเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด  สำหรับ
การเปรียบเทียบสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการ
ศกึษา ใชการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว

ผลการวจิยั
1.  ผตูอบแบบสอบถามทัง้หมด 340 คน สวนใหญ

เปนเพศหญงิ จำนวน  241  คน คดิเปนรอยละ 70.88  เปน
คร ู รอยละ 91.47 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี รอยละ  70.00
และปฏบิตังิานอยใูนสถานศกึษาขนาดกลาง รอยละ  49.71
ดงัแสดงในตารางที ่1

2.  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1 มกีาร
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสามโดยรวมและทกุดาน  อยใูนระดบั
มาก  โดยดานที่มีการดำเนินการมากที่สุด คือ  ดานการ
เตรยีมเอกสารหลกัฐาน   รองลงมาคอื  ดานการสรางความ
เขาใจ  และนอยทีส่ดุคอื ดานการประสานงานกบัองคกร
ภายนอก  ดงัแสดงในตารางที ่2

3.  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดแตกตางกนัมกีาร
ดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา  เพือ่รบัการประเมนิ
คณุภาพภายนอกรอบสาม  โดยรวม  ดานการเตรยีมบคุลากร
ดานการสรางความเขาใจ  ดานการเตรยีมเอกสาร  หลกัฐาน
แบบรายงานผล  และดานการประสานงานกับองคกร
ประเมนิภายนอก  แตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษา
ขนาดกลางมกีารดำเนนิการมากกวาสถานศกึษาขนาดใหญ
ดงัแสดงในตารางที ่3-4
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ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1

ตารางที ่1 จำนวนและรอยละของผตูอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ

สถานภาพ ผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน รอยละ/คาเฉลี่ย 

เพศ     
 ชาย  99 29.12 
 หญิง 241 70.88 
   รวม 340 100.00 
ตําแหนง     
 ผูบริหารโรงเรียน 29 8.53 
 ครู  311 91.47 
   รวม 340 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด     
 ปริญญาตรี  238 70.00 
 ปริญญาโท    101 29.71 
 ปริญญาเอก    1 0.29 
   รวม 340 100.00 
ขนาดของสถานศึกษา   
 ขนาดเล็ก  86 25.29 
 ขนาดกลาง    169 49.71 
 ขนาดใหญ    85 25.00 
   รวม 340 100.00 

ตารางที ่2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรอียธุยาเขต 1

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
คาสถิติ ระดับ 

การดําเนินการ Χ  S.D. 
1.  การเตรียมบุคลากร 4.30 0.50 มาก 
2.  การสรางความเขาใจ 4.32 0.53 มาก 
3.  การเตรียมเอกสาร  หลักฐาน  แบบรายงานผล 4.38 0.49 มาก 
4.  การประสานงานกับองคกรประเมินภายนอก   4.19 0.55 มาก 

โดยรวม 4.30 0.48 มาก 



    

ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามจำแนกตามขนาดของสถานศกึษา

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางกลุม 2 7.47 3.73 17.75* 0.000 
ภายในกลุม 337 70.86 0.21   

รวม 339 78.33    
* p < .05

ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่รายคสูภาพการดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่รบัการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบสามจำแนกตามขนาดของสถานศกึษา

ขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 
1.  ดานการเตรียมบุคลากร    
     ขนาดเล็ก ( Χ = 4.3721) - - 0.3627* 
     ขนาดกลาง ( Χ = 4.4053) - - 0.3959* 
     ขนาดใหญ ( Χ = 4.0094) - - - 
2.  ดานการสรางความเขาใจ    
     ขนาดเล็ก ( Χ = 4.3457) - - 0.2876* 
     ขนาดกลาง ( Χ = 4.4334) - - 0.3753* 
     ขนาดใหญ ( Χ = 4.0581) - - - 
3.  ดานการเตรียมเอกสารหลักฐาน  แบบรายงานผล   
     ขนาดเล็ก ( Χ = 4.4009) - - 0.2603* 
     ขนาดกลาง ( Χ = 4.4832) - - 0.3426* 
     ขนาดใหญ ( Χ = 4.1406) - - - 
4.  ดานการประสานงานกับองคกรประเมินภายนอก   
     ขนาดเล็ก ( Χ = 4.2581) - - 0.2964* 
     ขนาดกลาง ( Χ = 4.2778) - - 0.3160* 
     ขนาดใหญ ( Χ = 3.9618) - - - 
โดยรวม    
     ขนาดเล็ก ( Χ =4.3514) - - 0.3000* 
     ขนาดกลาง ( Χ = 4.4086) - - 0.3572* 
     ขนาดใหญ ( Χ = 4.0514) - - - 

* p < .05
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สรปุและอภปิรายผล
1.  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1 มกีาร
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสามโดยรวมและทกุดาน  อยใูนระดบั
มาก ผลการวจิยัขอนีส้อดคลองกบัผลการวจิยัของสริญิาดา
วจิาราณ (7)  ทีศ่กึษาเรือ่งความพรอมของสถานศกึษาเพือ่
รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสอง  สงักดัสำนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษานครศรธีรรมราช  เขต 3 พบผลการวจิยั
วา  ความพรอมของสถานศกึษาเพือ่รบัการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบสอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรธีรรมราช  เขต 3 อยใูนระดบัมาก  ทัง้โดยรวมและ
ในแตละดาน และผลการวิจัยของอุดม  พวงเงินมาก (8)
ที่ศึกษาเรื่องการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรยีนบานหวยหมอเฒา อำเภอแมสรวย สำนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย  เขต 2  พบวา สภาพการดำเนนิ
งานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหวย
หมอเฒา อำเภอแมสรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชยีงราย เขต 2 อยใูนระดบัมากทกุดาน ทีผ่ลการวจิยัเปน
เชนนี ้ อาจเนือ่งมาจาก สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกั
งานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต
1  มคีวามตระหนกัและเหน็ถงึความสำคญัของการประกนั
คณุภาพการศกึษาเปนอยางด ี  จงึทำใหสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐานดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการ
ประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามอยใูนระดบัมาก  กลาว
คอื สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทราบดวีา  การประกนัคณุภาพ
การศึกษาเปนการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรม
ตามภารกจิปกตขิองสถานศกึษา  เพือ่พฒันาคณุภาพของผู
เรยีนอยางตอเนือ่ง  สรางความมัน่ใจใหผรูบับรกิารทางการ
ศกึษาทัง้ผรูบับรกิารโดยตรง ไดแก ผเูรยีน ผปูกครอง และ
ผรูบับรกิารทางออม ไดแก  สถานประกอบการ  ประชาชน
และสังคมโดยรวม ทั้งนี้การประกันคุณภาพการศึกษามี
ความสำคญัในลกัษณะทีว่า  ประการทีห่นึง่  ทำใหผบูรหิาร
ครผูสูอน  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และผทูีม่ี
สวนเกี่ยวของทุกฝาย  ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจัดการ
ศกึษา  มงุบรหิารจดัการศกึษาสคูณุภาพและมาตรฐานอยาง
จริงจัง มีผลทำใหการศึกษามีพลังที่จะพัฒนาผูเรียนใหมี

คณุภาพอยางเปนรปูธรรมและตอเนือ่ง ประการทีส่อง เปน
การปองกนัการจดัการศกึษาทีไ่มมคีณุภาพ ซึง่จะเปนการ
คมุครองผบูรโิภค อนักอใหเกดิความเสมอภาคในเรือ่งของ
โอกาสทีจ่ะไดรบัการบรกิารการศกึษาทีม่คีณุภาพอยางทัว่
ถึง  และประการสุดทาย  ทำใหประชาชนไดรับขอมูล
คณุภาพการศกึษาทีเ่ชือ่ถอืได เกดิความเชือ่มัน่และสามารถ
ตดัสนิใจเลอืกใชบรกิารทีม่คีณุภาพมาตรฐาน (9) จงึกลาว
ไดวา การประกนัคณุภาพการศกึษาเปนการบรหิารจดัการ
และการดำเนนิกจิกรรมของสถานศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพ
ของผเูรยีนอยางตอเนือ่ง ซึง่นอกจากจะเปนการสรางความ
มัน่ใจใหผรูบับรกิารการศกึษาแลว  ยงัเปนการปองกนัการ
จดัการศกึษาทีด่อยคณุภาพและสรางสรรคการศกึษาใหเปน
กลไกทีม่พีลงัในการพฒันาประชากรใหมคีณุภาพสงูยิง่ขึน้
อีกดวย  สอดคลองกับแนวคิดของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (3)  ทีใ่หแนวคดิ
เกีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา ไววา  การประกนั
คณุภาพการศกึษาเปนการพฒันาคณุภาพการศกึษาใหเปน
ไปตามจดุมงุหมาย หลกัการ และแนวทางจดัการศกึษา ตาม
ทีก่ำหนดในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิโดยเนนการ
เรยีนรเูพือ่พฒันาผเูรยีนใหมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค คอื
เปนคนดี มีความสามารถ (คนเกง) และมีความสุข มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และมีการ
บรหิารจดัการรวมทัง้ทำงานทีเ่นนคณุภาพ เปนการทำงาน
ทีโ่ปรงใส  ตรวจสอบได และเปนระบบ ครบวงจร (PDCA)
โดยสถานศกึษาจะตองมกีารประกนัคณุภาพภายในใหเปน
สวนหนึ่งของการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนอยางตอเนือ่งตลอดเวลา เพือ่พฒันาคณุภาพใหเปนไป
ตามมาตรฐาน  ดวยเหตนุี ้ เมือ่สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเกดิ
ความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการประกัน
คณุภาพการศกึษาเปนอยางดแีลว  จงึไดดำเนนิการประกนั
คณุภาพการศกึษาเพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบ
สามอยางเตม็กำลงัความสามารถ  จงึทำใหผลการวจิยั พบวา
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามโดยรวม  ทกุดาน และทกุรายการ  อยใูน
ระดบัมาก



    

นอกจากนี ้ อาจมคีวามเปนไปไดวา  เนือ่งจากการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาจดัเปนขอบงัคบั  ตามทีส่ำนกังาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (3)  ระบุ
ไววา  การประกนัคณุภาพภายในเปนสิง่ทีส่ถานศกึษาทกุ
แหงตองปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาและเพื่อใหเปนไปตามสาระในพระราชบัญญัติการ
ศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2545 ทีไ่ดสนบัสนนุใหมกีารกระจายอำนาจบรหิาร
การศึกษาไปยังระดับทองถิ่นและสถานศึกษา จึงมีความ
จำเปนตองมรีะบบการประกนัคณุภาพเพือ่ใหเกดิความมัน่
ใจวาผูเรียนไมวาจะอยูในทองถิ่นใดก็ตาม จะไดรับการ
ศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน ทั้งนี้จะมีทั้งการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมินภายนอก
เปาหมายของการประเมินคุณภาพนั้นไมใชเพื่อการลง
โทษ  แตเปนเครื่องสะทอนใหสถานศึกษาไดนำไป
พจิารณาจดัการศกึษาใหเกดิประโยชนกบัผเูรยีนอยางเตม็ที่
ฉะนัน้ การประกนัคณุภาพจงึเปนการประกนัคณุภาพเพือ่
ผเูรยีน นัน่คอื สถานศกึษาทกุแหงตองยดึถอืและปฏบิตัติาม
รวมทั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยาเขต 1 ดวยเชนกนั
จงึทำใหสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุแหงในสงักดัสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
ตองดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาอยางหลกีเลีย่งไม
ได  และตองพยายามดำเนนิการใหดทีีส่ดุตามศกัยภาพของ
สถานศึกษาที่มีอยู  ซึ่งจากเหตุผลที่กลาวมาจึงนาจะเปน
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำใหผลการวิจัยพบวา  สถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภาย
นอกรอบสามโดยรวม  ทกุดาน และทกุรายการ  อยใูนระดบั
มาก

2.  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดแตกตางกนัมกีาร
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสาม  โดยรวม  ดานการเตรยีมบคุลากร
ดานการสรางความเขาใจ  ดานการเตรยีมเอกสาร  หลกัฐาน
แบบรายงานผล  และดานการประสานงานกับองคกร
ประเมนิภายนอก  แตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษา

ขนาดกลางมกีารดำเนนิการมากกวาสถานศกึษาขนาดใหญ
ผลการวจิยัขอนีส้อดคลองกบัผลการวจิยัของบำรงุ

วงคนิม่ (10)  ทีไ่ดศกึษาเรือ่งการดำเนนิการประกนัคณุภาพ
การศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษากลุมภาคใต  พบวา  สภาพ
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามขนาดโรงเรียนใน
ภาพรวมมคีวามแตกตางกนั   และผลการวจิยัของบญุชวย
อุปรีทิ (11)  ที่ศึกษาเรื่องการดำเนินงานตามระบบการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สงักดัสำนกั
งานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 พบผลการวิจัยวา  ขา
ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีอ่ยใูนโรงเรยีนขนาด
แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงาน
ตามระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 2  แตกตางกนั
อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  ทีผ่ลการวจิยัเปนเชน
นี ้ อาจเนือ่งมาจาก สถานศกึษาทีม่ขีนาดแตกตางกนั  ยอม
มคีวามพรอมมากนอยแตกตางกนัไป  เปนผลมาจากปจจยั
ดานบคุลากร  งบประมาณ  และวสัดคุรภุณัฑ   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
ศกึษาขนาดแตกตางกนัมคีวามพรอมตางกนั  ทำใหสถาน
ศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางตองพยายามอยางยิ่งที่
จะดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่รบัการประเมนิ
คณุภาพภายนอกใหดทีีส่ดุ   ใหเตม็กำลงัความสามารถ  และ
เตม็ศกัยภาพ  ในขณะทีส่ถานศกึษาขนาดใหญ  ทีม่คีวาม
พรอมคอนขางมากอยแูลว  อาจจะมคีวามพยายามในการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกไมเทากับสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดกลางก็เปนได  โดยบุคลากรในสถานศึกษาขนาด
ใหญอาจจะมพีืน้ฐานความแตกตางสวนบคุคลคอนขางสงู
มทีศันคต ิ  มกีารรบัร ู  มกีารเรยีนร ู  มีคานยิม  มคีวามพงึ
พอใจในการทำงานแตกตางกนัมาก  หรอือาจเปนไปไดวา
เกดิความขดัแยงภายในสถานศกึษา  เนือ่งจากมบีคุลากรใน
สถานศกึษาเปนจำนวนมาก ดวยเหตนุี ้จงึทำใหสถานศกึษา
ขนาดใหญดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่รบัการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอยางไมเต็มกำลังความสามารถ
และเต็มศักยภาพ เมื่อเทียบกับสถานศึกษาขนาดเล็กและ




การดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม

ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1

สถานศึกษาขนาดกลาง  เห็นไดจากผลการวิจัยที่พบวา
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง  มีการดำเนินการ
มากกวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ  โดยคาเฉลี่ย
ของสถานศกึษาขนาดเลก็  ขนาดกลาง และขนาดใหญ  เทา
กบั  4.35,  4.41  และ  4.05  ตามลำดบั  ซึง่แตกตางกนัอยาง
มนียัสำคญัทางสถติ ิ นอกจากปจจยัดานบคุลากรงบประมาณ
และวสัดคุรภุณัฑ  ตามทีผ่วูจิยัไดกลาวไวขางตนแลว  ปจจยั
สำคัญอีกประการหนึ่งที่นาจะมีผลตอการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยางยิ่งก็คือ  การบริหาร
จดัการ  เนือ่งจาก  การบรหิารจดัการเปนการกระทำทกุสิง่
ทกุอยางทีจ่ะทำใหการดำเนนิการตางๆ  สำเรจ็ลลุวงลงได
ดวยด ี(12)  ในกรณนีี ้ สถานศกึษาขนาดเลก็และขนาดกลาง
อาจจะบริหารจัดการเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาไดดีกวาสถานศึกษาขนาดใหญ  ทำใหสถานศึกษา
ขนาดเลก็และขนาดกลาง  มกีารดำเนนิการประกนัคณุภาพ
การศกึษามากกวาสถานศกึษาขนาดใหญ   จงึอาจกลาวได
วา  สาเหตทุีท่ำใหผลการวจิยัพบวา  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ขนาดแตกตางกนัมกีารดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  โดยรวม
ดานการเตรยีมบคุลากร  ดานการสรางความเขาใจ  ดานการ
เตรยีมเอกสาร  หลกัฐาน  แบบรายงานผล  และดานการ
ประสานงานกบัองคกรประเมนิภายนอก  แตกตางกนัอยาง
มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ขนาดเล็กและขนาดกลางมีการดำเนินการมากกวาสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญนั้น  ก็เนื่องมาจากปจจัยดาน
บคุลากร งบประมาณ  วสัดคุรภุณัฑ และการจดัการ ดงัทีผู่
วจิยัไดกลาวไวขางตน  เพราะปจจยัทัง้ 4  ประการ  ถอืเปน
ปจจยัทีส่งผลตอความสำเรจ็ของการดำเนนิการใดๆ นัน่เอง
ตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองคการที่ระบุวา การ
บริการองคการเปนกระบวนการบริหารทรัพยากรใหเกิด
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย จำนวน 4
ปจจยั ไดแก  คน (Man)  เงนิ (Money)  วสัด ุ (Material)
และการจดัการ (Management) เปนสำคญั (13)

ขอเสนอแนะจากผลการวจิยั
1.  สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระ

นครศรีอยุธยา เขต 1  อาจนำผลการวิจัยที่ไดไปเปน

สารสนเทศสำหรบัการตดัสนิใจ  หรอืกำหนดเปนนโยบาย
แผนงาน เพื่อใหการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรบัรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามจากสำนกั
งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)  เปนไปตามเปาหมายทีก่ำหนดไว  หรอื
ผูบริหารสถานศึกษา  อาจจะนำผลการวิจัยที่ไดไปเปน
สารสนเทศสำหรับสรางความมั่นใจใหกับบุคลากรใน
สถานศึกษาในการเตรียมพรอมเพื่อรอรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคการมหาชน)  อกีทัง้  ผู
บรหิารสถานศกึษาควรมมีาตรการในการ ทีจ่ะสงเสรมิให
ครมูคีวามรคูวามเขาใจในการดำเนนิงานตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษาใหมีความพรอมในการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสาม

2.  ครผูสูอนควรศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัการประกนั
คณุภาพการศกึษาเพือ่ใหมคีวามรคูวามเขาใจเกีย่วกบั
การดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานของ
สำนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา
(องคการมหาชน)  เพือ่ใหมคีวามพรอมมากยิง่ขึน้ในการรบั
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคการ
มหาชน)  โดยเฉพาะอยางยิง่ครผูสูอนในสถานศกึษาขนาด
เลก็ควรตระหนกัและเหน็ความสำคญั  รวมทัง้ความจำเปน
ของการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อใหเกิดความพรอม
มากยิ่งขึ้น

3.  สำหรบัสถานศกึษาขนาดใหญ  ซึง่ผลการวจิยั
พบวา สถานศกึษาขนาดเลก็และสถานศกึษาขนาดกลางมี
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยรวมและในแตละ
ดานมากกวาสถานศกึษาขนาดใหญนัน้ สถานศกึษาขนาด
ใหญควรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการ (Organizational
Culture)  โดยปรบัเปลีย่นแบบแผนทีเ่กีย่วของกบัแนวความ
คิด คานิยม ความเขาใจ  ความเชื่อ  หรือความรูสึก ของ
บุคลากร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในดาน
ความรวมมอืของบคุลากร  การปฏบิตังิาน  ความผกูพนัทีม่ี
ตอกนั  นอกจากนี ้ ผบูรหิารสถานศกึษาควรจะใชหลกัการ
บรหิารการศกึษามาใชในการบรหิารงาน  อาท ิภาวะผนูำ
การตดัสนิใจ  การบรหิารเวลา  การบรหิารความขดัแยง  เพือ่



    

ใหบคุลากรดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่รบัการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอยางเต็มกำลังความ
สามารถ  และเตม็ศกัยภาพ  ทัง้นี ้  หากสถานศกึษาขนาด
ใหญปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคการ รวมกบัความพรอมใน
ดานบุคลากร งบประมาณ และวัสดุครุภัณฑที่มีอยูอยาง
เพียงพอแลว ยอมจะทำใหผลการดำเนินการประกัน
คณุภาพการศกึษาเพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบ
สามไมแตกตางกบัการดำเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถาน
ศกึษาขนาดเลก็และสถานศกึษาขนาดกลาง  หรอือาจจะทำ
ใหสถานศกึษาขนาดใหญมกีารดำเนนิการประกนัคณุภาพ
การศึกษา  เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามมากกวาสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษา
ขนาดกลางกเ็ปนได

4.  ควรมกีารศกึษาถงึปจจยัหรอืตวัแปร  ทีค่าดวา
จะสงผลถึงความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรบัรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามจากสำนกั
งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)    รวมทัง้ศกึษาถงึความสมัพนัธระหวาง
ปจจัยหรือตัวแปรเหลานั้น  หรือควรมีการศึกษากับกลุม
ตวัอยางทีค่รอบคลมุทกุกลมุทีม่สีวนเกีย่วของกบัการประ
กนัคณุภาพการศกึษา โดยใหผเูกีย่วของมสีวนรวมในการ
ศกึษา เพือ่ปรบัปรงุระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาอยาง
ตอเนื่อง  อีกทั้งเปนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของ
สถานศกึษาในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1  ใหสงูขึน้

กติตกิรรมประกาศ
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุวรรณา โชติสุกานต  ประธานที่ปรึกษาภาคนิพนธ
ผชูวยศาสตราจารย ดร.อรสา จรญูธรรม กรรมการทีป่รกึษา
ภาคนิพนธ  ที่ไดกรุณาใหคำปรึกษาชี้แนะแนวทาง และ
ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ของการวจิยัมาตลอด   ขอขอบ
พระคณุคณาจารยทกุทานทีใ่หการอบรมและความรใูนการ
ศึกษาเปนอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน
ประกอบดวย อาจารย ดร.ศกัดา สถาพรวจนา  นายยนืยง
ราชวงษ  และนายไพบลูย ปรากฎผล  ทีไ่ดกรณุาสละเวลา

ในการตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้  ขอขอบ
พระคุณ ผูบริหารโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนสังกัด
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา
เขต 1 ทีไ่ดกรณุาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม   และ
ขอขอบพระคณุ นายภญิโญ วรรณสขุ  ทีไ่ดสละเวลาอนัมี
คาของทานในการแนะนำการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สำเรจ็รปูเพือ่การวเิคราะหขอมลู
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การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาใน
โรงเรยีนสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9
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บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร เพือ่การศกึษา ของ

โรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เปรยีบเทยีบระดบัการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร เพือ่การศกึษา ไปใช จำแนกตาม ผบูรหิารและคร ูและขนาดโรงเรยีน

กลมุตวัอยางทีใ่ชในการวจิยัในครัง้นี้ เปนผบูรหิาร จำนวน 76 คน และครู จำนวน 273 คน รวม 352 คน เครือ่งมอื
ทีใ่ชในการเกบ็ขอมลู เปนแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบบั วเิคราะหขอมลูโดยหาคารอยละ คาเฉลีย่ คาความเบีย่งเบนมาตร
ฐาน (S.D.), t-test , F-test

 1. การบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่การศกึษา ของโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 พบวา การเพิม่ปรมิาณและคณุภาพของผสูอนสาขาวชิาทัว่ไป โดยสงเสรมิสนบัสนนุการ
พฒันาความรคูวามสามารถดานการพฒันาหรอืประยกุตใช ICT เพือ่การเรยีนการสอน การสงเสรมิสนบัสนนุการปรบั
สภาพแวดลอมทีเ่กีย่วของกบัการปฏบิตัหินาทีด่าน ICT เพือ่เอือ้ตอการพฒันาศกัยภาพดาน ICT ของผสูอน การเพิม่ปรมิาณ
และคณุภาพของผสูอนสาขาวชิา ICT โดยสงเสรมิสนบัสนนุการพฒันาความรคูวามสามารถดานการพฒันา ICT เพือ่การ
เรยีนการสอน การเพิม่ปรมิาณและคณุภาพของบคุลากรทางการศกึษา ใหมคีวามรแูละทกัษะทีส่งูขึน้(High Skill) รวมทัง้
ในสวนทีเ่กีย่วกบัซอฟตแวรแบบเปดเผยรหสั (Open Source) เพือ่เอือ้ตอการพฒันาและประยกุตใช ICT ดานบรหิารจดัการ
ดานการศกึษา มกีารบรหิารงานอยใูนระดบัมาก

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ระหวางผบูรหิาร และคร ูพบวา ผบูรหิารมรีะดบัการบรหิารงาน
มากกวา คร ูแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9  ตามขนาดของโรงเรยีน พบวา จากคะแนนคาเฉลีย่โรงเรยีนขนาด
ใหญพเิศษมรีะดบัการบรหิารงานสงูสดุและผลการ ทดสอบคาเฉลีย่พบวาโรงเรยีนแตละขนาดมกีารบรหิารงานแตกตาง
กนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
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การบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา
ในโรงเรยีนสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 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 Second-

ary 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 enhanc-
ing 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: เทคโนโลยสีารสนเทศ,  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่การ,  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่การ เพือ่
การศกึษา, การบรหิารงาน

Keywords: Information technology,  Information and communication technology, information and communication
technology for education, Administration.

บทนำ
จากสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน

ปจจบุนั โดยการนำนวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู
พบวาปญหาทีส่ำคญั คอื การขาดแคลนดานอปุกรณ ดาน
โปรแกรมการใชงาน ดานบุคลากร และดานการบริหาร
จัดการอยางประสิทธิภาพ สำหรับการขาดแคลนดาน

อปุกรณสบืเนือ่งจากมขีอจำกดัดานงบประมาณ คอืความไม
เพยีงพอดานงบประมาณ จงึทำใหการจดัหาอปุกรณตาง ได
นอยไมพอกบัความตองการและการใชงานในสถานศกึษา
ดานโปรแกรมการใชงานพบวาปญหาอย ู2 สวน คอื ความ
ขาดแคลนดานตัวโปรแกรมและความรูความเขาใจของ
บคุลากรในการใชงานดานโปรแกรม ซึง่สถานศกึษาสวน
ใหญก็มีความพยายามที่จะจัดหาและพัฒนาบุคลากรใหมี



    

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
จำแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน

วธิกีารดำเนนิงาน
การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก

ผบูรหิารและคร ู ในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 จำนวนทัง้สิน้ 2,962 คน แบงเปน
ผบูรหิาร จำนวน 667 คน  และครจูำนวน 2,295 คน  โดย
จำแนกตามขนาดของโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก-
กลาง  เปนผบูรหิารจำนวน  407  คน  ครจูำนวน  673  คน
โรงเรยีนขนาดใหญ  แบงเปนผบูรหิาร จำนวน  147  คน
และ  ครจูำนวน 688  คน และโรงเรยีนขนาดใหญพเิศษ
แบงเปนผบูรหิาร จำนวน  113  คน  และครจูำนวน  934
คน กลมุตวัอยางทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้ ไดแก  ผบูรหิารและ
ครู ในโรงเรียนสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 9 ปการศกึษา 2555 รวมทัง้สิน้ 352 คน
แบงเปนผบูรหิาร จำนวน 79 คน  และครจูำนวน 273 คน
โดยใชสูตรของยามาเน (1967 : 87) แบงตามขนาดของ
โรงเรยีนดงันี ้โรงเรยีนขนาดเลก็-กลาง  แบงเปนผบูรหิาร
จำนวน  48  คน  และครจูำนวน  80  คน  โรงเรยีนขนาด
ใหญ  แบงเปนผบูรหิาร จำนวน  18  คน  และครจูำนวน  82
คน และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  แบงเปนผูบริหาร
จำนวน  13  คน  และครจูำนวน  111  คน

เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู
นำขอมลูทีไ่ดมาสรางแบบสอบถาม การบรหิารงาน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่การศกึษา ของ
ผบูรหิาร และคร ูของโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ทีม่ตีอการนำแผนยทุธศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง 4 ดาน ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร และเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใน
การบรหิารโรงเรยีน

ความรคูวามเขาใจ สามารถนำเทคโนโลยตีาง ๆ  เหลานีไ้ป
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเพราะเหตุวาเทคโนโลยีสาร
สนเทศเปนปจจัยหลักหนึ่งที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
บรหิารจดัการศกึษา ถามกีารจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไดด ีจะทำใหการบรหิารจดัการศกึษามคีวามคลองตวั เปน
ระบบ สงผลใหบรหิารการศกึษาดานตาง ๆ ภายในสถาน
ศกึษาเกดิประสทิธภิาพตามไปดวย

การทีจ่ะพฒันาการศกึษาใหเกดิประสทิธภิาพไดทกุ
คนจึงควรใหความสำคัญกับการพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การศกึษาของโรงเรยีน ดงัเชนการกำหนด
ยทุธศาสตรการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร ที่
กระทรวงศกึษาธกิารไดกำหนดใหเปนสวนหนึง่ของแผน
พฒันาดานการศกึษา ดวย เหตนุีท้ำใหผวูจิยัสนใจทีจ่ะทำ
การศกึษาการบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่
สารเพือ่การศกึษาของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา ซึง่ผลการศกึษา
จะเปนขอมูลประกอบการพิจารณา ในการวางแผนการ
ตดัสนิใจ ปรบัปรงุ พฒันาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศใน
การบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ใหสามารถบริหารงานไดอยางมี
ประสทิธภิาพ ซึง่จะนำไปสกูารนำยทุธศาสตรดานเทคโนโลยี
ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารไดกำหนดไวมาปฏบิตัไิดถกูตองและ
มเีจตคตทิีด่อีนัจะสงผลใหการบรหิาร โรงเรยีนมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามยุทธศาสตร
เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา สงักดั
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 นี้จึงเปน
เสมือนขอมูลพื้นฐานและแนวทางในการที่จะนำไป
ปรับปรุงการจัดระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศกึษา เขต 9

วตัถปุระสงค
2.1 เพื่อศึกษาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร เพือ่การศกึษา ของโรงเรยีน  สงักดัสำนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 9




การบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา
ในโรงเรยีนสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9

1. ลกัษณะของเครือ่งมอื เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
ครั้ งนี้ คือ แบบสอบถามการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา ของผบูรหิารและ
ครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศกึษา เขต 9 ทีผ่วูจิยัไดสรางขึน้ ตามขัน้ตอน ดงันี้

ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของ
ผตูอบแบบสอบถาม มลีกัษณะเปนแบบ ตรวจสอบรายการ
(check list) โดยถามเกี่ยวกับตำแหนงหนาที่ และขนาด
โรงเรียน

ตอนที ่2 เปนการสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 โดยศึกษา และรวบรวมจากมาตรการ ในแผน
ยทุธศาสตร เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

1. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชา
ทั่วไป โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูความ
สามารถดานการพฒันาหรอืประยกุตใช ICT เพือ่การเรยีน
การสอน มขีอคำถามจำนวน 13 ขอ

2. สงเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอมที่
เกีย่วของกบัการปฏบิตัหินาทีด่าน ICTเพือ่เอือ้ตอการพฒันา
ศกัยภาพดาน ICT ของผสูอนมขีอคำถามจำนวน 9 ขอ

3. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชา
ICT โดยสงเสรมิสนบัสนนุการพฒันาความรคูวามสามารถ
ดานการพัฒนา ICT เพื่อการเรียนการสอน มีขอคำถาม
จำนวน 13 ขอ

4. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทางการ
ศกึษา ใหมคีวามรแูละทกัษะทีส่งูขึน้(High Skill) รวมทัง้ใน
สวนทีเ่กีย่วกบัซอฟตแวรแบบเปดเผยรหสั (Open Source)
เพื่อเอื้อตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT ดานบริหาร
จดัการดานการศกึษา มขีอคำถาม จำนวน 13 ขอ แบบสอบ
ถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ชนิด
5 ระดบัของ ล ิเคริท (Likert) (1) กำหนดน้ำหนกั ดงันี้

คะแนน 5 หมายถึง เห็นวามีระดับการบริหาร
งานอยใูนระดบัมากทีส่ดุ

คะแนน 4 หมายถึง เห็นวามีระดับการบริหาร
งานอยใูนระดบัมาก

คะแนน 3 หมายถึง เห็นวามีระดับการบริหาร

งานอยใูนระดบัปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เห็นวามีระดับการบริหาร

งานอยูในระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึง เห็นวามีระดับการบริหาร

งานอยใูนระดบันอยทีส่ดุ
สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู

1. ใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1.1  คาความถี ่ (Frequency)
1.2  คารอยละ  (Percentage)
1.3  คาเฉลีย่  (Mean)
1.4  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.)

2. สถติทิีใ่ชในการทดสอบสมมตฐิาน
2.1  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางผู

บรหิารโรงเรยีนกบัเจาหนาทีผ่รูบัผดิชอบ ใช t-test
2.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง

ขนาดโรงเรยีนใชการวเิคราะห (F-test)
2.3 ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่รายคู

ของกลมุตวัอยางตามตวัแปรตน จำแนก เปน 2 ชดุ ดงันี้
ผูบริหารและเจาหนาที่ผู เกี่ยวของกับงาน

สารสนเทศ ชดุที่ 2 ขนาดโรงเรยีน ดวยวธิกีาร ของเชฟเฟ
(Scheffe’) ถาพบวาผลการการเปรยีบเทยีบมคีวามแตกตาง
ของการปฏิบัติงานของโรงเรียนกันอยางมี นัยสำคัญทาง
สถิติจะทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของ
เชฟเฟ (Scheffe’)

ผลการวจิยั
จากการวเิคราะหขอมลูทีไ่ดจากการตอบแบบสอบ

ถามของกลมุตวัอยางนำมาสรปุ ผลการวจิยัไดดงันี้
1. การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 9  ในภาพรวมมกีารบรหิาร
งานอยใูนระดบัมาก ( X = 4.21, S.D = 0.57) เมือ่พจิารณา
รายดาน พบวา เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขา
วิชาทั่วไป โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูความ
สามารถดานการพฒันาหรอืประยกุตใช ICT เพือ่การเรยีน
การสอน มคีาเฉลีย่สงูสดุ ( X =4.41, S.D = 0.64) รองลงมา
คือการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชา ICT



    

โดยสงเสรมิสนบัสนนุการพฒันาความรคูวามสามารถดาน
การพฒันา ICT เพือ่การเรยีนการสอน ( X = 4.32, S.D =
0.57) การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทางการ
ศกึษา ใหมคีวามรแูละทกัษะทีส่งูขึน้ (High Skill) รวมทัง้
ในสวนที่เกี่ยวกับซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส (Open
Source) เพื่อเอื้อตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT ดาน

บรหิารจดัการดานการศกึษา ( X = 4.20, S.D = 0.67) สง
เสรมิสนบัสนนุการปรบัสภาพแวดลอมทีเ่กีย่วของกบัการ
ปฏบิตัหินาทีด่าน ICT เพือ่เอือ้ตอการพฒันาศกัยภาพดาน
ICT ของผสูอน ( X = 4.18, S.D = 0.78)

ตารางที ่1  การบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่การเพือ่การศกึษาในโรงเรยีนสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 9

การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา 

คาสถิต ิ
ระดับการบริหารงาน 

X  S.D. 
1.   เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชาทั่วไป  โดย

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถดาน
การพัฒนาหรือประยุกตใช ICT เพื่อการเรียนการสอน 

4.41 0.64 มาก 

2. สงเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติหนาที่ดาน ICT เพื่อเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพ
ดาน ICT ของผูสอน 

4.18 
 

0.78 
 

มาก 

3.   เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชา  ICT โดย
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถดาน
การพัฒนา ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

4.32 0.57 มาก 

4.   เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา  ใหมี
ความรูและทักษะที่สูงขึ้น (High Skill) รวมทั้งในสวนที่
เกี่ยวกับซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส  (Open Source)เพ่ือ
เอื้อตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT ดานบริหารจัดการ
ดานการศึกษา 

4.20 0.67 มาก 

รวม 4.21 0.57 มาก 
 2. เปรียบเทียบการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
จำแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน

2.1 การบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่การเพือ่การศกึษา ในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ระหวางผบูรหิารกบัครู
พบวามคีาเฉลีย่แตกตางกนั ซึง่ผบูรหิาร ( X  = 4.37, S.D =
0.22) คร ู( = 4.10, S.D = 0.63)

2.2 ผลเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 พบวา
ความแตกตางคาเฉลีย่ ระหวางผบูรหิารกบัครู มรีะดบัการ
บรหิารงานแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

2.3 การบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่การเพือ่การศกึษา ในโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 โดยผบูรหิารและคร ูมกีาร
บรหิารงานในโรงเรยีนทัง้ 3 ขนาด มคีะแนนเฉลีย่ใกลเคยีง




การบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา
ในโรงเรยีนสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9

กนัตามของขนาดของโรงเรยีน ซึง่โรงเรยีนขนาดเลก็และ
ขนาดกลาง ( X = 3.80, S.D = 0.62) โรงเรยีนขนาดใหญ
( X = 4.09, S.D = 0.51) โดยโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมี
คะแนนเฉลีย่สงูสดุ ( X  = 4.33, S.D = 0.73)

ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษาของโรงเรยีน สงักดั
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 จำแนกตามสถานภาพ

การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา 

ผูบริหาร ครูผูสอน 
t. Sig 

X  S.D. X  S.D. 

1.   เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชาทั่วไป 
โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู
ความสามารถดานการพัฒนาหรือประยุกตใช ICT 
เพื่อการเรียนการสอน 

4.21 0.33 4.12 0.71 1.10 0.27 

2.   สงเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ดาน ICT เพ่ือเอื้อตอ
การพัฒนาศักยภาพดาน ICT ของผูสอน 

4.41 0.30 4.11 0.85 3.04 0.03 

3.   เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชา ICT 
โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู
ความสามารถดานการพัฒนา ICT เพ่ือการเรียน
การสอน 

4.57 0.29 4.25 0.61 4.47 0.00 

4.   เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทางการ 
ศึกษา ใหมีความรูและทักษะที่สูงขึ้น (High 
Skill) รวมทั้งในสวนที่เก่ียวกับซอฟตแวรแบบ
เปดเผยรหัส (Open Source) เพื่อเอ้ือตอการ
พัฒนาและประ ยุกตใช ICT ดานบริหารจัดการ
ดานการศึกษา 

4.28 0.28 4.18 0.75 1.10 0.25 

รวม 4.37 0.22 4.10 0.63 2.70 0.01 

2.4 ผลเปรยีบเทยีบการบรหิารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่การเพือ่การศกึษาในโรงเรยีน สงักดั
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ของ
โรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกตางกนั แตกตางกนัอยางมนียัสำคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05



    

ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ การบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่การเพือ่การศกึษา ในโรงเรยีน
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 รวมทกุ ดาน ตามขนาดของโรงเรยีนเปนรายคู

ขนาด  X  
ขนาด 

เล็ก-กลาง ใหญ ใหญพิเศษ 

เล็ก-กลาง 3.80 - 0.29 0.53 
ใหญ 4.09 - - 0.30 

ใหญพิเศษ 4.33 - - - 
 
สรปุและอภปิรายผล

การวจิยัครัง้นีม้หีลายประเดน็ทีค่วรนำมาพจิารณา
เกีย่วกบัการบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่
สารเพือ่การศกึษาของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ซึง่สามารถนำไปใชเปนแนว
ทางในการพัฒนาระบบการศึกษาใน สถานศึกษาใหสอด
คลองกบัสภาพความเปนจรงิ โดยไดอภปิรายผลจากขอมลู
ทีค่นพบในการวจิยั ดงันี้

1. การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ตามมาตรการในยุทธ
ศาสตรการพฒันา ICT ของกระทรวงศกึษาธกิาร ทัง้ 4 ดาน

1.1 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขา
วิชาทั่วไป โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูความ
สามารถดานการพฒันาหรอืประยกุตใช ICT เพือ่การเรยีน
การสอน

1.2 สงเสรมิสนบัสนนุการปรบัสภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ดาน ICT เพื่อเอื้อตอการ
พฒันาศกัยภาพดาน ICT ของผสูอน

1.3 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขา
วิชา ICT โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูความ
สามารถดานการพฒันา ICT เพือ่การเรยีนการสอน

1.4 เพิม่ปรมิาณและคณุภาพของบคุลากรทาง
การศกึษา ใหมคีวามรแูละทกัษะทีส่งูขึน้(High Skill) รวม
ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส (Open
Source) เพื่อเอื้อตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT ดาน
บรหิารจดัการดานการศกึษา

จากการศึกษาระดับการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 พบวา
การบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่
การศกึษาของโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีการบริหารงานอยูในระดับมาก ซึ่ง
ผลงานวจิยัสอดคลองกบั งานวจิยั สถาพร อภวิงัโสกลุ (2)
พบวา สภาพการใชระบบสารสนเทศในการบริหารงาน
โรงเรยีน มธัยมศกึษาขนาดเลก็ สงักดักรมสามญัศกึษา เขต
การศกึษา 5 โดยรวมอยใูนระดบัมาก

นอกจากนี้ สมพร นาดี (3) ที่ไดทำการวิจัย เรื่อง
ความคิดเห็น ของผูปกครอง นักเรียน ครูผูสอนและผู
บริหารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรพื้น
ฐาน พบวา ผบูรหิารเหน็ดวยกบัการจดัการ เรยีนการสอน
คอมพวิเตอรอยใูนระดบัปานกลาง สวน วรีะชาติ จรติงาม
(2545) ไดทำ การวจิยั เรือ่ง สภาพ ปญหาและความตองการ
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษา
พบวา ผบูรหิาร มคีวามเหน็วา ดานฮารดแวร มสีภาพการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ
ปรมิาณอปุกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ และเกีย่วกบัการตดิ
ตัง้เครือ่ง คอมพวิเตอรในหองปฏบิตักิาร ในวทิยาลยัอยใูน
ระดบัมาก เชนเดยีวกบังานวจิยัของสมพร กองสขุ (4) ได
ทำการศกึษาเรือ่ง การศกึษาสภาพ ปญหาและความตองการ
ดาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ผบูรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา
สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันครปฐม

2. เปรียบเทียบการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9




การบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา
ในโรงเรยีนสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9

จำแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน
2.1 การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 ระหวางผบูรหิารและครู
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 พบวา
ผบูรหิารและคร ูผบูรหิารมรีะดบัการบรหิารงาน มากกวา ครู
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่
ผูบริหารมีคาเฉลี่ยของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารเพือ่การศกึษาของโรงเรยีน สงูกวาคร ูเพยีง
เล็กนอย เทานั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารยุดใหม
จะตองบรหิารงานโดยใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร เขามาชวยในการตัดสินใจ เพราะผูบริหารมี
หนาทีใ่นการวางแผน การในการบรหิารจดัการ สนบัสนนุ
สงเสรมิ รวมถงึการจดัหา ดวยวธิกีารตาง ๆ  ในเรือ่งของการ
จดัสรรงบประมาณในการสนบัสนนุ จากหนวยตนสงักดั
ไดสนับสนุนดานเทคโนโลยี เพราะโรงเรียนทุกแหงมี
ความจำเปนตองใชเทคโนโลยใีนเรือ่งของการใช บรหิาร
งานหรือใชในการเรียนการสอน ซึ่งจำเปนตองใหเพียง
พอกับบุคลากรภายในโรงเรียนสอดคลอง กับแผนแม
บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2554-2556  กระทรวงศกึษาธกิาร (5)

นอกจากนีแ้ลว การที่ผูบริหารกับครูมีการบริหาร
งานใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารเพือ่การศกึษา
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศกึษาเขต 9 มรีะดบัการบรหิารงานแตกตางกนัอยางมนียั
สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จะเหน็ไดวา บคุคล ดงักลาวมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานในเรื่องการใช
เทคโนโลยทีีไ่มเหมอืนกนั เพราะผบูรหิารเลง็เหน็ถงึความ
สำคญัและคอยกำกบัตดิตาม ดแูล เกีย่วกบัการใชเทคโนโลยี
มาก ขึน้ แตครอูาจจะยงัไมไดใชเทคโนโลยมีากนกั จงึแตก
ตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอง
กบังานวจิยัของ ศลิปชยั อาจมงักร (6)  ทีไ่ดศกึษาสภาพและ
ปญหาการปฏิบัติ งานตามยุทธศาสตร เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบรุี เขต 2 ระหวางผู
บริหาร โรงเรียนและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พบวา การ
ปฏิบัติงานของผูบริหารมีสภาพและปญหาการปฏบิตังิาน
นอยกวาเจาหนาทีผ่รูบัผดิชอบ แตกตางกนั

2.2 การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่มีขนาดของโรงเรียน
ตางกัน มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะ
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่มีขนาดแตกตางกันมีการ
บรหิารงานอยใูนระดบัมากที่ ใกลเคยีงกนั เนือ่งจากบรบิท
ของสถานศกึษาทีม่ขีนาดตางกนัจะหนาทีค่วามรบัผดิชอบ
ดานเทคโนโลยแีตกตางกนั

การบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เพื่อการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 ทีม่ขีนาดของโรงเรยีน ตางกนั มี
การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศแตกตางกนัอยางไมมนียั
สำคัญทางสถิติที่ระดั้บ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่
กำหนดไว เพราะในการนำมาตรการในยุทธศาสตรของ
เทคโนโลยมีา ใชในโรงเรยีน ของสำนกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งในแตละโรงเรียนและขนาด
โรงเรยีนตางกนัยอมมกีารบรหิารงานแตกตางกนัตามปจจยั
พืน้ฐาน เชน งบประมาณ บคุลากร วสัดุ/อปุกรณ ซึง่สอด
คลองกบังานวจิยัของ พรีะพงษ พนัธพุนิจิ (7) ทีไ่ดศกึษา
สภาพปจจบุนัและความตองการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารเพือ่การศกึษาของโรงเรยีนเอกชน จงัหวดั
บุรีรัมย พบวาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอความตอง
การในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศกึษาของโรงเรยีนเอกชน จงัหวดับรุรีมัย จำแนกตาม
การปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน 3 ขนาด คือ
ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเลก็ ดานบคุลากรมคีวาม
แตกตางกนั ดานงบประมาณและดานวสัดคุรภุณัฑ มคีวาม
คิดเห็นแตกตางกัน สวนในดานผูบริหารและในดานการ
จดัการกแ็ตกตางกนัเชนเดยีวกนั
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บทคัดยอ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ปญหาและอปุสรรค

ทีท่ำใหนสิติระดบับณัฑติศกึษาสำเรจ็การศกึษาชากวาเวลาทีก่ำหนดหรอืไมสำเรจ็การศกึษา  ความตองการในการพฒันา
ศกัยภาพของบณัฑติระดบับณัฑติศกึษา รวมทัง้ความคดิเหน็และขอเสนอแนะในการปรบัปรงุและพฒันา การจดัการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัทกัษณิ  คณะผวูจิยัเกบ็รวมรวมขอมลูโดยสงแบบสอบถามไปยงับณัฑติระดบับณัฑติ
ศกึษาทีส่ำเรจ็การศกึษาในปการศกึษา 2554 จำนวน 385 คน ไดรบัแบบสอบถามกลบัมา จำนวน 217 ชดุ คดิเปนรอยละ
56.36  ขอมลูจากแบบสอบถามนำมาวเิคราะหโดยใชสถติคิารอยละ คาเฉลีย่ และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยมกีาร
จดัลำดบัความถีข่องความคดิเหน็และขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปด ผลการวจิยัปรากฏดงันี้

1. บณัฑติมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัทกัษณิ โดยภาพ รวมและ
รายดานทกุดานอยใูนระดบัมาก  เมือ่จดัลำดบัความคดิเหน็ของบณัฑติโดยเรยีงจากมากไปหานอย พบวา ดานคณุภาพ
อาจารยมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็มากทีส่ดุ รองลงมาคอืดานมาตรฐานการตรวจสอบงานวจิยั ดานการวดัประเมนิผล ดานหลกั
สตูร ดานการพฒันาศกัยภาพนสิติในการทำวจิยั ดานการจดัการเรยีนการสอน ดานการบรกิารตาง ๆ  ดานสือ่การเรยีนการ
สอน และดานอาคารสถานทีซ่ึง่มคีาเฉลีย่ความคดิเหน็นอยทีส่ดุ ตามลำดบั

2. บณัฑติมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญหาและอปุสรรคทีท่ำใหนสิติระดบับณัฑติศกึษาสำเรจ็การศกึษาชากวาเวลาที่
กำหนดหรือไมสำเร็จการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยบัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นนิสิต
บรหิารเวลาไมไดมากทีส่ดุ สวนประเดน็ทีม่คีวามคดิเหน็อยใูนระดบันอยและมคีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ คอือาจารยทีป่รกึษาไม
มคีวามร ูประสบการณ และความเชีย่วชาญในการทำวจิยั และใหคำปรกึษาดานการวจิยัแกนสิติไมชดัเจน

3. บณัฑติมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความตองการในการพฒันาศกัยภาพของบณัฑติระดบับณัฑติศกึษามหาวทิยาลยั
ทกัษณิ โดยภาพรวมและรายขอทกุขออยใูนระดบัมาก โดยบณัฑติมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็ในประเดน็ความตองการในการ
พฒันาความร ูความสามารถ และความเชีย่วชาญในสาขาวชิาทีศ่กึษามากทีส่ดุ สวนประเดน็ทีม่คีาเฉลีย่ความคดิเหน็นอย
ทีส่ดุ คอืทกัษะและความสามารถในการใชภาษาไทยเพือ่การสือ่สารและเชงิวชิาการ

4. บณัฑติมคีวามคดิเหน็และขอเสนอแนะในการปรบัปรงุและพฒันาการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหา
วทิยาลยัทกัษณิ จากแบบสอบถามปลายเปด โดยการจดัลำดบัความถีส่งูสดุในแตละดาน สรปุดงันี ้ควรปรบัหลกัสตูรและ
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เนือ้หาใหมคีวามทนัสมยั หลากหลายและนาสนใจ สอดคลองกบัความตองการของกลมุผเูรยีนและตลาดแรงงาน รวม
ทัง้การเปลีย่นแปลงในโลกปจจบุนั มกีารลงพืน้ทีอ่อกภาคสนามและศกึษาดงูานเพือ่ศกึษาเรยีนรปูระสบการณจรงิใหมาก
ขึน้ ควรมสีือ่การเรยีนการสอนทีห่ลากหลายโดยเฉพาะสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่หผเูรยีนศกึษาคนควาดวยตนเองได
สะดวกและรวดเรว็ เชน การเรยีนผาน Internet และการเรยีนผาน e – learning การวดัประเมนิผลการเรยีนของอาจารย
ควรมคีวามยตุธิรรมตรงไปตรงมาและนาเชือ่ถอืตามหลกัเกณฑสามารถตรวจสอบได ควรเพิม่จำนวนอาจารยทีม่คีณุวฒุิ
ตามเกณฑและมคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาใหมากขึน้ จดัหาหนงัสอื ตำรา และเอกสารในสำนกัหอสมดุทีส่ามารถศกึษา
คนควาในการทำวิจัยควรมีใหมากขึ้นและมีความทันสมัย กรรมการตรวจรูปแบบมีการตรวจสอบใหโดยละเอียดและ
สามารถนำไปแกไขไดครบถวนมากขึน้แตควรกำหนดระยะเวลาการตรวจทีช่ดัเจนและสามารถยดืหยนุได หองน้ำมไีม
เพยีงพอ ไมคอยสะอาด และมกีลิน่ไมพงึประสงค ควรปรบัปรงุใหสะอาดถกูสขุลกัษณะ สถานทีจ่อดรถมไีมเพยีงพอและ
เหมาะสมควรเพิม่ใหมากขึน้ และควรมรีะบบและชองทางในการตดิตามตดิตอสือ่สารและใหขอมลูขาวสารแกศษิยเกาที่
สำเรจ็การศกึษาไปแลวอยางตอเนือ่ง

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



 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของบณัฑติ มหาวทิยาลยัทกัษณิ

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: ความคดิเหน็, การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา,  ความตองการในการพฒันาศกัยภาพ

บทนำ
มหาวทิยาลยัทกัษณิเปนมหาวทิยาลยัในกำกบัของ

รัฐ ตั้งขึ้นเพื่อสนองความตองการพัฒนากำลังคนในทอง
ถิน่ โดยมพีฒันาการมาจากวทิยาลยัวชิาการศกึษา สงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ ภาคใต ตามลำดบั การจดัการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัทกัษณิเริม่ดำเนนิการจดัการ
เรยีนการสอนเปนทางการตัง้แตปการศกึษา 2523 ตอเนือ่ง
มาจนถึงปจจุบัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อผลิตบัณฑิตระดับ
บณัฑติ ศกึษาใหเปนผทูีม่คีวามร ูความสามารถ ตอบสนอง
ความตองการของสงัคมและประเทศชาต ิซึง่มหาวทิยาลยั
ทักษิณมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตศึกษาวาผูสำเร็จการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณจะตอง
เปนนกัวชิาการ นกัวชิาชพีทีม่จีรยิธรรม ใฝร ูและมคีวาม
สามารถในการสรางงาน สือ่สาร และวจิารณ (1) การจดัการ
เรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัทกัษณิ
เปดสอนทัง้ภาคปกต ิ(เรยีนในเวลาราชการ) และภาคพเิศษ
(เรียนนอกเวลาราชการ) โดยจัดการเรียนการสอนเปน 2
แผนการเรียน คือ แผน ก(2) เรียนรายวิชาและทำวิทยา
นพินธ และแผน ข เรยีนรายวชิาและไมตองทำวทิยานพินธ
แตตองเรยีนรายวชิาทีเ่กีย่วกบัประสบการณวจิยัไมนอยกวา
3 หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวยกิต โดยเปดสอนทั้งภาค
ปกตแิละภาคพเิศษ (2) มหาวทิยาลยัทกัษณิใหความสำคญั
กบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหมคีณุภาพและได
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา จึงพยายามจัดสภาพ
แวดลอม บรรยากาศ และสิง่อำนวยความสะดวก รวมทัง้
บรกิารตาง ๆ ทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและได

ผลผลติคอืบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาทีม่คีณุภาพ
การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษามบีณัฑติวทิยา

ลัยเปนหนวยงานหลักในการกำกับดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งประสานงานและติดตาม
ประเมนิผลการจดัการศกึษาโดยดำเนนิการรวมกบัคณะที่
เปดสอนหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาและหนวยงานสนบั
สนนุการเรยีนการสอนทีเ่กีย่วของ เชน สำนกัหอสมดุ และ
สำนักคอมพิวเตอร เปนตน ในแตละปจะมีนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปเปนจำนวนมากทั้ง
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งตลอดระยะเวลา
การศึกษาของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาไดมีปฏิสัมพันธ
และมปีระสบการณตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการจดัการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัทกัษณิ ความคดิเหน็
ประสบการณ ปญหาอปุสรรค และขอเสนอแนะเกีย่วกบั
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตเหลานี้จึงเปน
ขอมลูทีส่ำคญัและเปนประโยชนสำหรบัการปรบัปรงุและ
พฒันาการบรหิารจดัการงานบณัฑติศกึษา รวมทัง้สะทอน
ใหเห็นถึงความสำเร็จในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศกึษาของมหาวทิยาลยัไดเปนอยางด ี  ประกอบกบัผลการ
ดำเนินงาน ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย คณะที่เปด
สอนหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา และการประเมนิคณุภาพ
หลกัสตูรทีผ่านมา พบวามบีางประเดน็ทีย่งัเปนปญหาและ
ไมสามารถดำเนนิการใหบรรลเุปาหมาย เชน การสำเรจ็การ
ศึกษาชากวาระยะเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะนิสิตที่เรียน
แผน ก (ทำวทิยานพินธ) สวนใหญใชระยะเวลาการศกึษา
โดยเฉลีย่ 4 – 5 ป และการพฒันาศกัยภาพของบณัฑติระดบั
บัณฑิตศึกษายังไมเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของมหาวิทยาลัยและของหลักสูตรอยางแทจริง
เปนตน  คณะผวูจิยัในฐานะเปนบคุลากรทีป่ฏบิตังิานและ



    

มหีนาทีร่บัผดิชอบงานดานบณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั
ทกัษณิ จงึสนใจศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษาของบณัฑติมหาวทิยาลยัทกัษณิ เพือ่เปน
ขอมลูแกมหาวทิยาลยัและผเูกีย่วของในการบรหิารจดัการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
ความตองการของนสิติ รวมทัง้สามารถผลติบณัฑติระดบั
บณัฑติศกึษาไดอยางมคีณุภาพเปนทีย่อมรบัของสงัคมและ
ประเทศชาตมิากยิง่ขึน้ตอไป

วตัถปุระสงคของการวจิยั
1. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษา

ระดบับณัฑติศกึษาของบณัฑติมหาวทิยาลยัทกัษณิ
2. เพือ่ศกึษาปญหาและอปุสรรคทีท่ำใหนสิติระดบั

บณัฑติศกึษาสำเรจ็การศกึษาชากวาเวลาทีก่ำหนดหรอืไม
สำเรจ็การศกึษา

3. เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาศักยภาพ
ของบณัฑติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัทกัษณิ

4. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็และขอเสนอแนะในดาน
ตาง ๆ  ทีบ่ณัฑติระดบับณัฑติศกึษาตองการใหปรบัปรงุและ
พฒันาการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั
ทกัษณิ

วธิดีำเนนิการวจิยั
1. ประชากร
    ประชากร ไดแก บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวทิยาลยัทกัษณิ ทีส่ำเรจ็การศกึษาในปการศกึษา
2554 จำนวน 385 คน โดยคณะผวูจิยัศกึษาจากประชากร
ทัง้หมด (3) ซึง่ผวูจิยัสงแบบสอบถามไป จำนวน 385 ชดุ มี
ผตูอบแบบสอบถามกลบัมา จำนวน 217 ชดุ คดิเปนรอยละ
56.36

2. เครือ่งมอืทีใ่ชในการรวบรวมขอมลู
    คณะผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบ

รวมขอมูล โดยอาศัยแนวคิดจากเอกสารและงาน วิจัยที่
เกี่ยวของ รวมทั้งเครื่องมือที่ผูวิจัยอื่น ๆ ไดทำไวแลวใน
เรื่องที่เกี่ยวของ โดยจัดทำเปนแบบสอบถามแบง เปน 5

สวน ประกอบดวย สวนที ่1 เปนแบบสอบถามแบบสำรวจ
รายการ (Check List) ใชสำหรับรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผตูอบแบบสอบถาม สวนที ่2 เปนแบบสอบ
ถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั ใช
สำหรบัสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษาของบณัฑติมหาวทิยาลยัทกัษณิ สวนที ่3 เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ ใชสำหรับสอบถามปญหาและอุปสรรคที่ทำให
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาชากวาเวลาที่
กำหนดหรือไมสำเร็จ สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั ใชสำหรบั
สอบถามความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ระดบับณัฑติ ศกึษา และ สวนที ่5 เปนแบบสอบถามแบบ
ปลายเปดเพือ่สอบถามบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาเกีย่วกบั
ความตองการในการใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั
ทกัษณิ

3. วธิสีรางเครือ่งมอื
ในการสรางเครื่องมือ คณะผูวิจัยดำเนินการ

ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ศกึษาแนวคดิและเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วกบัการ

จดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาจากเอกสารและงานวจิยัที่
เกี่ยวของ รวมทั้งเครื่องมือที่ผูวิจัยอื่น ๆ ไดทำไวแลวใน
เรือ่งทีเ่กีย่วของ นำมาประมวลและดดัแปลงเปนขอคำถาม
ใหครอบคลมุขอบเขตเนือ้หาทีต่องการศกึษาและสอดคลอง
กบับรบิทของมหาวทิยาลยัทกัษณิ ประกอบดวย ความคดิ
เห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 9 ดาน
จำนวน 55 ขอ ปญหาและอุปสรรคที่ทำใหนิสิตระดับ
บณัฑติ ศกึษาสำเรจ็การศกึษาชากวาเวลาทีก่ำหนดหรอืไม
สำเรจ็การศกึษา จำนวน 16 ขอ และความตองการในการ
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา มหา
วทิยาลยัทกัษณิ จำนวน 15 ขอ

3.2 นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอผูทรง
คุณวุฒิซึ่งมีประสบการณและมีหนาที่เกี่ยวของกับการ
จดัการ ศกึษาระดบับณัฑติศกึษา จำนวน 3 ทาน เพือ่ตรวจ
สอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม ความสอด
คลองและครอบคลมุประเดน็เนือ้หาทีจ่ะศกึษา รวมทัง้ให



 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของบณัฑติ มหาวทิยาลยัทกัษณิ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข  หลังจากนั้นนำแบบ
สอบถามไปทดลองใช  (Try Out) กบับณัฑติระดบับณัฑติ
ศกึษาซึง่ไมใชประชากรในการวจิยัครัง้นี ้จำนวน 30 คน
และนำขอมลูมาหาคาความเชือ่มัน่ (Reliability) โดยใชสตูร
การหาคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (4) ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .95 ซึ่งแสดงวา
แบบสอบถามทัง้ฉบบัมคีาความเชือ่มัน่ในระดบัสงู สามารถ
นำไปใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูได

4. วธิดีำเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลู
คณะผวูจิยัขอความอนเุคราะหจากคณบดบีณัฑติ

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษณิ ออกหนงัสอืขอความรวมมอื
ไปยงับณัฑติระดบับณัฑติศกึษาทีส่ำเรจ็การศกึษาในปการ
ศกึษา 2554 เพือ่ตอบแบบสอบถาม โดยสงแบบสอบถามไป
ทางไปรษณียตามที่อยูที่บัณฑิตไดแจงไวกับงานทะเบียน
นิสิตและบริการการศึกษา รวมทั้งแนบซองจดหมายติด
แสตมปไปดวยเพื่อความสะดวกในการจัดสงคืน และ
ขอความรวมมอืใหผตูอบแบบสอบถามสงคนืแบบสอบถาม
ทีต่อบเสรจ็สมบรูณแลวไปยงับณัฑติวทิยาลยัภายในระยะ
เวลาทีก่ำหนด

5. การวเิคราะหขอมลู
คณะผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบ

สอบถามทีไ่ดรบัคนืมาทัง้หมด แลวคดัเลอืกเอาเฉพาะแบบ
สอบถามทีม่คีวามสมบรูณ ดำเนนิการวเิคราะหขอมลูดงันี้

5.1 จัดหมวดหมูขอมูลตามสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม แลวหาคารอยละ (Percentage) จาก
แบบ สอบถามในสวนที ่1

5.2 วิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย ( X ) และคา
ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคดิเหน็เกีย่วกบัการ
จดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ปญหาและอปุสรรคทีท่ำให
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาชากวาเวลาที่
กำหนดหรอืไมสำเรจ็การศกึษา และความตองการในการ
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จากแบบ
สอบถามในสวนที ่2, 3 และ 4 แลวเทยีบคาเฉลีย่กบัเกณฑ
การประเมินคาความคิดเห็น (Opinionnaire) ตามแนวคิด
ของเบสต (4)

    5.3 นำความคิดเห็นและขอเสนอแนะในดาน
ตาง ๆ ทีบ่ณัฑติศกึษาระดบับณัฑติศกึษาตองการใหมหา

วทิยาลยัปรบัปรงุและพฒันาการจดัการศกึษาระดบับณัฑติ
ศกึษาของมหาวทิยาลยัทกัษณิจากแบบสอบถามปลายเปด
ในสวนที ่3, 4 และ 5 มาจดัลำดบัความถี่

ผลการวจิยัและอภปิรายผล
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ระดบับณัฑติศกึษาของบณัฑติวทิยาลยั ปรากฏผล การวจิยั
และอภปิรายผลการวจิยัตามวตัถปุระสงค ดงันี้

1. บณัฑติมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ พบวา โดย
ภาพรวมและรายดานทกุดานอยใูนระดบัมาก เมือ่จดัลำดบั
ความคดิเหน็ของบณัฑติโดยเรยีงจากมากไปหานอย พบวา
ดานคณุภาพอาจารยมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็มากทีส่ดุ  ( X
= 4.20) รองลงมาคอืดานมาตรฐานการตรวจสอบงานวจิยั
( X = 4.15)   ดานการวดัประเมนิผล ( X = 4.11)  ดานหลกั
สตูร ( X = 4.09) ดานการพฒันาศกัยภาพนสิติในการทำวจิยั
( X = 4.03) ดานการจดัการเรยีนการสอน ( X = 3.94) ดาน
การบริการตาง ๆ ( X = 3.94) ดานสื่อการเรียนการสอน
( X = 3.73) และดานอาคารสถานที่ซึ่งมีคาเฉลี่ยความคิด
เหน็นอยทีส่ดุ  ( X  = 3.51) ตามลำดบั

ผลการวิจัยความคิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยภาพรวมและรายดานทกุดานอยใูนระดบัมาก โดยดาน
คณุภาพอาจารยมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็มากทีส่ดุ มคีวามสอด
คลองกับผลการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (5) ที่ศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ของมหาบณัฑติปการศกึษา 2552 – 2553 พบวา
มหาบัณฑิตโดยรวมและจำแนกตามหลักสูตรสวนใหญมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิต
ศกึษาโดยรวม และรายดานอยใูนระดบัมาก โดยความพงึ
พอใจลำดับแรกคือดานคุณภาพอาจารย สอดคลองกับที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (6) ศึกษา
ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร พบวา นกัศกึษาระดบับณัฑติ
ศกึษาแผน ก มคีวามพงึพอใจตอกระบวนการจดัการศกึษา



    

ระดบับณัฑติศกึษาในภาพรวม ดานอาจารย ดานกระบวน
การเรยีนการสอน ดานหลกัสตูร อยใูนระดบัมาก และยงั
สอดคลองกบัทีท่รงธรรม ธรีะกลุ, และคณะ  (7)  ศกึษาปจจยั
ในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยัทกัษณิ พบวา โดยภาพรวมและดานหลกัสตูร
ดานชองทางการใหบริการ ดานกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ดานอาจารยและบคุลากร และดานกายภาพอยใูน
ระดบัมาก โดยดานอาจารยและบคุลากรมคีาเฉลีย่ความคดิ
เหน็มากทีส่ดุ

    การทีผ่ลวจิยัเปนเชนนีน้าจะเปนเพราะวา มหา
วทิยาลยัทกัษณิจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาโดยเริม่เปด
สอนมาตัง้แตป พ.ศ. 2523 ครัง้ยงัเปนมหาวทิยาลยัศรนีครนิ
ทรวิโรฒ สงขลา ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ไดมีการปรับ
ปรุงพัฒนาและขยายงานดานบัณฑิตศึกษาทั้งในแงของ
การเปดสอนหลกัสตูรสาขาวชิาตาง ๆ  ในระดบัประกาศนยี
บตัรบณัฑติ ระดบัปรญิญาโท และปรญิญาเอกเพิม่ขึน้ ทัง้
ในแงของการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา ตลอด
จนมีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการบรกิารตาง ๆ มาโดยลำดบัอยางตอเนือ่ง เพือ่
ใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาและสรางความเชื่อมั่นแกสังคมไดวาผูที่สำเร็จการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณเปน
บณัฑติทีม่คีณุภาพเปนทีย่อมรบั และจากการจดัลำดบัความ
คิดเห็นพบวาดานคุณภาพอาจารยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
มากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ
อาจารยมคีวามร ูความสามารถ และเชีย่วชาญนัน้ สอดคลอง
กบัทีป่ระดษิฐ  มสีขุ และ ทรงธรรม  ธรีะกลุ (8)  กลาวไววา
ในการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาตวัอาจารยถอืวาเปน
ผูที่มีความสำคัญอยางยิ่งในการเปนผูถายทอดความรูให
คำปรึกษาแนะนำ และเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิตทั้งใน
ฐานะผูสอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งเหตุผลสำคัญ
ประการหนึง่ทีจ่ะจงูใจใหคนเขามาเรยีนและเปนทีย่อมรบั
ของสังคมภายนอกไดนั้นนอกจากเปนเรื่องชื่อเสียงของ
สถาบนัแลวจำเปนจะตองมอีาจารยทีม่คีวามรคูวามสามารถ
เปนทีย่อมรบัและเปนแมเหลก็ดงึดดูคนใหเขามาเรยีนและ
ทำวิจัยไดเปนอยางดี จึงไมอาจปฏิเสธไดวาคุณภาพของ
บัณฑิตและคุณภาพของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเปน

คุณภาพที่สะทอนมาจากคุณภาพของอาจารยผูสอนและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และยังสอดคลองกับที่ทรง
ธรรม  ธรีะกลุ (4) ศกึษาพบวาปจจยัทีม่คีวามสำคญัอนัดบั
หนึ่งที่สงผลตอความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธของ
มหาบณัฑติมหาวทิยาลยัทกัษณิ คอื ปจจยัดานคณุลกัษณะ
ของอาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธ   และเมือ่พจิารณาความ
คิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศกึษาของมหาวทิยาลยัทกัษณิเปนรายดาน พบวา

1.1 ดานหลกัสตูร โดยภาพรวมและรายขอทกุ
ขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยบัณฑิตมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นในประเด็นมีการกำหนดใหนิสิตทุกคนตอง
ทำวจิยัเพือ่สำเรจ็การศกึษามากทีส่ดุ ( X  = 4.48) ซึง่สอด
คลองกับที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (9)
ศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของดุษฎี
บณัฑติปการ ศกึษา 2552 – 2553 พบวา ดษุฎบีณัฑติสวน
ใหญมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษาโดยรวมและรายขออยใูนระดบัมากถงึมากที่
สดุ โดยขอทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอืมหาวทิยาลยักำหนดให
นิสิตระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตรตองทำวิจัยเพื่อวิทยา
นิพนธและเผยแพรในตางประเทศ

การที่ผลวิจัยเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวา หลัก
สูตรถือเปนปจจัยสำคัญของการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ใหไดผลผลิตคือบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงควรพิจารณาให
ความสำคญักบัตนน้ำคอืตวัหลกัสตูรตัง้แตเริม่ตน ดงัคำกลาว
วา “หลกัสตูรดถีอืวาประสบความสำเรจ็ไปแลวครึง่หนึง่” ที่
เหลือเปนเรื่องของการบริหารจัดการและการควบคุม
คณุภาพ (8) นอกจากนีใ้นการจดัการศกึษาทกุระดบันัน้ให
ความสำคญักบัเรือ่งหลกัสตูรมากทีส่ดุ เนือ่งจากหลกัสตูร
เปนสิ่งสำคัญที่จะนำไปสูการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานจะเห็นไดจากการที่กระทรวง
ศึกษาธิการไดออกเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม
ศกึษาและออกกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง
ชาติ (TQF) เพื่อใหทุกมหาวิทยาลัยใชเปนแนวปฏิบัติใน
การจดัการศกึษาใหเปนไปอยางมคีณุภาพและไดมาตรฐาน
เดยีวกนั  สำหรบัประเดน็ทีม่กีารกำหนดใหนสิติทกุคนตอง
ทำวจิยัเพือ่สำเรจ็การศกึษาซึง่บณัฑติมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็



 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของบณัฑติ มหาวทิยาลยัทกัษณิ

มากทีส่ดุนัน้ นาจะเปนเพราะการวจิยัถอืเปนหวัใจของการ
ศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ซึง่เกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบั
บณัฑติศกึษา (10) ไดกำหนดใหผเูรยีนในหลกัสตูรระดบั
ปรญิญาโท (แผน ก ทำวทิยานพินธ และแผน ข ทำรายงาน
การคนควาอิสระ/ภาคนิพนธ/สารนิพนธ) และระดับ
ปรญิญาเอกจะตองทำวจิยั โดยจะตองสอบปากเปลาใหผาน
เพือ่สำเรจ็การศกึษา โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหนสิติระดบั
บัณฑิตศึกษามีประสบการณในการทำวิจัยสำหรับใช
ประโยชนในการศึกษาคนควาและพัฒนางานในหนาที่
ความรบัผดิชอบ รวมทัง้ใชทำผลงาน ทางวชิาการและการ
วิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพตอไป จึง
ทำใหบัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นดังกลาว
มากทีส่ดุ

1.2 ดานการจดัการเรยีนการสอน โดยภาพรวม
และรายขอทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดย
บณัฑติมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็ในประเดน็มกีารมอบหมาย
งานใหนสิติทำทัง้เปนรายบคุคลและเปนกลมุมากทีส่ดุ ( X
= 4.47)

การที่ผลวิจัยเปนเชนนี้ นาจะเปนเพราะวา มหา
วทิยาลยัทกัษณิมกีารจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาโดยมงุ
เนนการพฒันาใหผเูรยีนเปนบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาทีม่ี
คณุภาพ โดยผานกระบวนการจดัการเรยีนการสอนและการ
วจิยั รวมทัง้การจดักจิกรรมทางวชิาการเสรมิการเรยีนการ
สอนในรปูแบบตาง ๆ อยางเหมาะสมเพือ่ใหผเูรยีนศกึษา
คนควาและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผู
สอนกบัผเูรยีนและระหวางผเูรยีนดวยกนั โดยใชรปูแบบ
และวิธีการสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน
การอบรม ประชมุ สมัมนา และศกึษาดงูาน ฯลฯ ซึง่สอด
คลองกบัประเดน็ทีบ่ณัฑติมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็มากทีส่ดุ
คือมีการมอบหมายงานใหนิสิตทำเปนรายบุคคลและเปน
กลุม  นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิต
ศกึษาของมหาวทิยาลยัทกัษณิมคีวามสอดคลองตามปรชัญา
ในการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑติศกึษาทีเ่นนการพฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชพีทีม่ี
ความรคูวามสามารถระดบัสงูในสาขาวชิาตาง ๆ  โดยกระบวนการ
วิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมอยางมี
อิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลง

ความกาวหนาทางวชิาการ เชือ่มโยงและบรูณาการศาสตรที่
ตนเชีย่วชาญกบัศาสตรอืน่ไดอยางตอเนือ่ง มคีณุธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี (10) ซึง่การจดัการเรยีน
การสอนตามแนวทางดังกลาวเปนการพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณใหมี
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคตามทีก่ำหนดไว คอื “ผสูำเรจ็การ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณเปน
นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีจริยธรรม ใฝรู และมีความ
สามารถในการสรางงาน สือ่สาร และวจิารณ” (11)

1.3 ดานสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมและ
รายขอทกุขอมคีวามคดิเหน็อยใูนระดบัมาก โดยบณัฑติ  มี
คาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นมีเอกสารประกอบการ
สอนแจกครบทกุรายวชิาทีเ่รยีนมากทีส่ดุ ( X  = 3.79)

การที่ผลวิจัยเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวา มหา
วทิยาลยัทกัษณิใหความสำคญักบัการจดัการเรยีนการสอน
ระดบับณัฑติศกึษา โดยมสีือ่การเรยีนการสอน เทคโนโลยี
และนวตักรรมทีท่นัสมยัมาสนบัสนนุทัง้ดานการสอนของ
อาจารยและการเรียนของนิสิตอยางเพียงพอ ซึ่งอาจารย
ผสูอนจะตองมกีารจดัทำประมวลรายวชิาทกุรายวชิาอยาง
ชัดเจนตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง
ชาตกิำหนด และมเีอกสารประกอบการสอนในแตละราย
วิชาสำหรับเปนทิศทางและแนวทางในการเรียนการสอน
จึงสงผลใหบัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดใน
ประเดน็การมเีอกสารประกอบการสอนแจกครบทกุรายวชิา
ที่เรียน สอดคลองกับที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศกึษา (12) กลาวถงึความ สำคญัของเอกสารประกอบการ
สอนวาเปนเอกสารประกอบการสอนวชิาใดวชิาหนึง่ตาม
หลกัสตูรของสถาบนัอดุมศกึษาซึง่เปนสิง่สะทอนใหเหน็
เนือ้หาวชิาและวธิกีารสอนอยางเปนระบบถอืเปนเครือ่งมอื
สำคญัของผสูอนในการใชประกอบการสอน โดยจะตองมี
เนือ้หาสาระทางวชิาการถกูตองสมบรูณและทนัสมยัมแีนว
คดิการนำเสนอทีช่ดัเจนและเปนประโยชนตอการเรยีนการ
สอนในระดบัอดุมศกึษา

1.4  ดานการวดัประเมนิผล โดยภาพรวมและราย
ขอทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยบัณฑิตมีคา
เฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นการแจงผลการเรียนทาง
ระบบ Internet มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ ( X = 4.40)



    

        การทีผ่ลวจิยัเปนเชนนีน้าจะเปนเพราะวา ใน
การวัดประเมินผลการเรียนการสอนทุกระดับของมหา
วิทยาลัยทักษิณมีเกณฑการประเมินที่ชัดเจน โดยให
อาจารยผูสอนกำหนดเกณฑการประเมินไวในประมวล
รายวิชาทุกรายวิชาที่สอนและแจงใหนิสิตทราบตั้งแตเริ่ม
ตนของการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดประเมินผลการ
เรยีนการสอนจะมกีารตรวจสอบโดยระบบประกนัคณุภาพ
ของมหาวิทยาลัย และยังเปดโอกาสใหผูเรียนทักทวงได
หากมีขอสงสัยหรือเห็นวาไมเปนธรรม  สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (14) ที่
กำหนดวาแตละรายวิชาจะกำหนดวัตถุประสงคและราย
ละเอยีดของเนือ้หาความรใูนรายวชิาไวอยางชดัเจน รวมถงึ
ระยะเวลาทีใ่ชในการเรยีน วธิเีรยีน การสอน ตลอดจนการ
วัดและประเมินผลในรายวิชา ซึ่งจะสะทอนการพัฒนา
ผูเรียนใหประสบความสำเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา
และเปนขอมูลแกผูเรียนสำหรับใชในการปรับปรุงและ
พฒันาการเรยีนของตนเองตอไป นอกจากนีม้หาวทิยาลยั
มกีารแจงผลการเรยีนใหนสิติทราบอยางรวดเรว็เนือ่งจาก
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบแจงผลการเรียนผานทาง
ระบบ Internet นสิติสามารถเขาระบบเพือ่ดผูลการเรยีนได
ทุกที่ทุกเวลาที่มีเครื่องคอมพิวเตอรรองรับ จึงสงผลให
บัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นการแจงผลการ
เรยีนทางระบบ Internet มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ

  1.5 ดานคณุภาพอาจารย โดยภาพรวมและรายขอ
ทกุขอมคีวามคดิเหน็อยใูนระดบัมาก โดยบณัฑติมคีาเฉลีย่
ความคิดเห็นในประเด็นอาจารยมีความรู ความสามารถ
และเชีย่วชาญในรายวชิาทีร่บัผดิชอบมากทีส่ดุ ( X = 4.25)

         การทีผ่ลวจิยัเปนเชนนีน้าจะเปนเพราะวา
มหาวิทยาลัยทักษิณมีการกำกับดูแลใหการจัดการศึกษา
ระดบับณัฑติศกึษาสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร
ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกดาน โดยเฉพาะอาจารยประจำ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะตองมีคุณวุฒิและจำนวน
ครบตามทีเ่กณฑกำหนด โดยอาจารยทีท่ำหนาทีส่อนและ
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษาจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและแตงตั้งโดย
คณบดบีณัฑติวทิยาลยัตามขอบงัคบัฯ วาดวยการศกึษาระดบั

บัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ
ดานการสอนและการวจิยั รวมทัง้ความเชีย่วชาญในสาขาวชิา
สอดคลองกบัทีป่ระดษิฐ  มสีขุ และทรงธรรม ธรีะกลุ (8)
กลาวไววาในการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาตวัอาจารย
ถอืวาเปนผทูีม่คีวามสำคญัอยางยิง่ทีจ่ะเปนผถูายทอดความ
รใูหคำปรกึษาแนะนำ และเปนแบบอยางทีด่แีกนสิติทัง้ใน
ฐานะผูสอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งเหตุผลสำคัญ
ประการหนึง่ทีจ่ะจงูใจใหคนเขามาเรยีนและเปนทีย่อมรบั
ของสังคมภายนอกไดนั้นนอกจากเปนเรื่องชื่อเสียงของ
สถาบนัแลวจำเปนจะตองมอีาจารยทีม่คีวามรคูวามสามารถ
เปนที่ยอมรับและดึงดูดคนใหเขามาเรียนและทำวิจัยได
เปนอยางด ีจงึไมอาจปฏเิสธไดวาคณุภาพของบณัฑติและ
คุณภาพของงานวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษาเปนคุณภาพที่
สะทอนมาจากคุณภาพของอาจารยผูสอนและอาจารยที่
ปรกึษาวทิยานพินธ และยงัสอดคลองกบัทีท่รงธรรม  ธรีะ
กลุ (4)  ศกึษาพบวาปจจยัทีม่คีวามสำคญัอนัดบัหนึง่ทีส่ง
ผลตอความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธของมหาบัณฑิต
มหาวทิยาลยัทกัษณิ คอื ปจจยัดานคณุลกัษณะของอาจารย
ทีป่รกึษาวทิยานพินธ จากเหตผุลดงัทีก่ลาวมาจงึสงผลให
บณัฑติมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็ในประเดน็อาจารยมคีวามรู
ความสามารถ และเชีย่วชาญในรายวชิาทีร่บัผดิชอบมากทีส่ดุ

  1.6 ดานการบรกิารตาง ๆ  โดยภาพรวมและรายขอ
ทกุขอมคีวามคดิเหน็อยใูนระดบัมาก โดยบณัฑติมคีาเฉลีย่
ความคดิเหน็ในประเดน็การใหบรกิารดานการลงทะเบยีน
ผานระบบ Internet มากทีส่ดุ ( = 4.22) สอดคลองกบัผลการ
ศกึษาของกองพฒันานกัศกึษา สำนกังานมหาวทิยาลยัเชยีง
ใหม (14) เกีย่วกบัการใหบรกิารสิง่อำนวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอการเรยีนรขูองนกัศกึษา  ซึง่พบวา
นกัศกึษาพงึพอใจตอการใหบรกิารสิง่อำนวยความสะดวก
และสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอการเรยีนรขูองนกัศกึษาทีม่หา
วิทยาลัยจัดใหอยูในระดับมาก โดยเฉพาะการใหบริการ
ดานงานทะเบยีนนกัศกึษาผานระบบเครอืขายคอมพวิเตอร

การที่ผลวิจัยเปนเชนนี้ นาจะเปนเพราะวา มหา
วทิยาลยัทกัษณิไดจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาโดยเปด
สอนมาตัง้แตป พ.ศ. 2523 ครัง้ยงัเปนมหาวทิยาลยัศรนีครนิ
ทรวิโรฒ สงขลา ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ไดมีการปรับ
ปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการ



 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของบณัฑติ มหาวทิยาลยัทกัษณิ

บรกิารตาง ๆ ทัง้ในสวนของสวนงานวชิาการ (คณะ) และ
สวนงานอืน่ ๆ  ใหสามารถรองรบัและสนบัสนนุการจดัการ
ศกึษาระดบับณัฑติศกึษาไดอยางเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้มาโดยลำดบัอยางตอเนือ่ง  มกีารนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การใหบรกิาร โดยเฉพาะในดานระบบงานทะเบยีนทีม่กีาร
พัฒนาระบบและดำเนินการผานระบบ Internet ทั้งหมด
เชน การลงทะเบยีน การแจงผลการเรยีน และการประเมนิ
ผลการเรียน ฯลฯ จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหบัณฑิต
มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นการใหบริการดานการ
ลงทะเบยีนผานระบบ Internet มากทีส่ดุ

1.7 ดานการพฒันาศกัยภาพนสิติในการทำวจิยั
โดยภาพรวมและรายขอ 5 ขอมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก โดยบณัฑติมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็ในประเดน็ความรู
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของอาจารยที่ปรึกษา
วทิยานพินธ/การคนควาอสิระมากทีส่ดุ ( X = 4.35) สวน
ประเด็นที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางซึ่งมี
ประเดน็เดยีวคอืจำนวนอาจารยทีจ่ะทำหนาทีเ่ปนอาจารยที่
ปรกึษาวทิยานพินธ/การคนควาอสิระมคีวามเพยีงพอ ( X
= 3.45)

การทีผ่ลวจิยัเปนเชนนีน้าจะเปนเพราะวา การ
พัฒนาศักยภาพนิสิตในการทำวิจัยเปนบทบาทสำคัญของ
อาจารยทีป่รกึษาฯ ทีจ่ะตองเปนผทูีม่คีวามรคูวามสามารถ
และเชีย่วชาญในสาขาวชิาและเรือ่งทีน่สิติจะทำวจิยัซึง่เปน
ประเด็นที่บัณฑิตมีความคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด
นอกจากนีอ้าจารยทีป่รกึษาฯ ตองมคีวามรคูวามเขาใจและ
มเีทคนคิในการใหคำปรกึษาแนะนำนสิติ รวมทัง้มคีวามรู
และเขาใจในกระบวนการสอบการวดัและประเมนิผลการ
สอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ซึ่งจะทำใหนิสิตเกิด
ทกัษะ ความรคูวามเขาใจ และทำวจิยัเปนสามารถนำความ
รูและประสบการณที่ไดไปใชประโยชนตอไปได สอด
คลองกบัทีท่รงธรรม  ธรีะกลุ (4) ศกึษาพบวาปจจยัทีม่คีวาม
สำคัญอันดับหนึ่งที่สงผลตอความสำเร็จในการทำวิทยา
นพินธของมหาบณัฑติมหาวทิยาลยัทกัษณิ คอื ปจจยัดาน
คณุลกัษณะของอาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธ สวนประเดน็
ทีบ่ณัฑติมคีวามคดิเหน็อยใูนระดบัปานกลางซึง่มปีระเดน็
เดยีวคอืจำนวนอาจารยทีจ่ะทำหนาทีเ่ปนอาจารยทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระมีความเพียงพอนั้น นา
จะเปนเพราะวาโดยทัว่ไปทกุหลกัสตูรจะมอีาจารยประจำ
จำนวน 5 คน ตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติ
ศึกษา แตขณะเดียวกันในบางหลักสูตร/สาขาวิชามีนิสิต
เปนจำนวนมากโดยเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน
แผน ข จงึมขีอจำกดัเรือ่งสดัสวนภาระงานในการทำหนาที่
เปนอาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธและการคนควาอสิระให
เพยีงพอและสอดคลองกบัจำนวนนสิติทีม่ ีซึง่เปนประเดน็
ที่มหาวิทยาลัยจะตองนำไปพิจารณาปรับปรุงใหเปนไป
ตามเกณฑหรอืมแีนวทางในการบรหิารจดัการใหมอีาจารย
ประจำมาทำหนาทีเ่ปนอาจารยทีป่รกึษาฯ ใหเพยีงพอตอไป

  1.8 ดานมาตรฐานการตรวจสอบงานวิจัย โดย
ภาพรวมและรายขอทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
โดยบณัฑติมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็ในประเดน็นสิติไดตรวจ
สอบคณุภาพวทิยานพินธ/การคนควาอสิระดวยตนเองอยาง
ละเอียดรอบคอบตามที่กำหนดไวในคูมือการทำวิทยา
นพินธ และสงตรวจรปูแบบตรงตามเวลาทีก่ำหนดมากทีส่ดุ
( X = 4.34)

การที่ผลวิจัยเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวา ใน
การจัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
กำหนดใหนิสิตจะตองจัดทำวิทยานิพนธและการคนควา
อสิระใหเปนไปตามรปูแบบทีม่หาวทิยาลยักำหนดไวในคู
มอืการทำวทิยานพินธ (15) โดยลกัษณะของวทิยานพินธ
และการคนควาอสิระทีม่คีณุภาพจะตองประกอบดวยสวน
สำคญั 2 สวนทัง้คณุภาพดานเนือ้หา และคณุภาพดานการ
นำเสนอผลงานวิจัย  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไดแจกคูมือการ
ทำวิทยานิพนธใหแกอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาที่จะตอง
ทำหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระทุกคนสำหรับใชเปนแนวทางในการแนะนำให
คำปรกึษาตลอดระยะเวลาทีเ่ปนทีป่รกึษาใหแกนสิติ และมี
การแจกคูมือการทำวิทยานิพนธใหแกนิสิตใหมทุกคนใน
วันปฐมนิเทศเพื่อใหนิสิตไดศึกษาและเขาใจรูปแบบการ
ทำวทิยานพินธ/การคนควาอสิระตัง้แตเริม่เขาศกึษา รวมทัง้
บณัฑติวทิยาลยัไดมกีารจดัทำ Template สำหรบัชวยเหลอื
นสิติในการจดัพมิพวทิยานพินธ/การคนควาอสิระโดยเผย
แพรใหนิสิตสามารถดาวนโหลดและนำไปใชไดทาง
เวบ็ไซตของบณัฑติวทิยาลยั นอกจากนีบ้ณัฑติวทิยาลยัยงั



    

ไดปรับระบบการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/การคนควา
อสิระโดยมคีณะกรรมการกลางชวยตรวจสอบรปูแบบใหมี
ขอผดิพลาดนอยทีส่ดุกอนทีจ่ะสงรปูเลมฉบบัสมบรูณตาม
ระยะเวลาทีก่ำหนดและเผยแพรออกไป โดยมกีารขอความ
รวมมอืและกำชบัใหนสิติซึง่เปนเจาของผลงานวจิยัรบัผดิ
ชอบในการตรวจสอบดวยตนเองอยางละเอียดรอบคอบ
เพื่อใหเกิดความถูกตองสมบูรณมากที่สุด จึงสงผลให
บัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นนิสิตไดตรวจ
สอบคณุภาพวทิยานพินธ/การคนควาอสิระดวยตนเองอยาง
ละเอียดรอบคอบตามที่กำหนดไวในคูมือการทำวิทยา
นพินธและสงตรวจรปูแบบตรงตามเวลาทีก่ำหนดมากทีส่ดุ

  1.9 ดานอาคารสถานที ่โดยภาพรวมและรายขอ 3
ขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยบัณฑิตมีคาเฉลี่ย
ความคดิเหน็ในประเดน็สถานทีใ่หบรกิารสามารถตดิตอได
สะดวกมากทีส่ดุ ( X = 3.91) และประเดน็ทีม่คีาเฉลีย่นอย
ที่สุดคือสถานที่จอดรถมีความเหมาะสมและเพียงพอ
( X = 3.11) ซึง่ไมสอดคลองกบัทีอ่าภรณ  เชีย่วชาญเกษตร
และคณะ (16)  ศกึษาความพงึพอใจดานสภาพแวดลอมและ
บรกิารตาง ๆ  พือ่นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมและ
บรกิารตาง ๆ ในแตละดานโดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง
ยกเวนดานบริการการศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก

       การทีผ่ลวจิยัเปนเชนนีน้าจะเปนเพราะวา มหา
วทิยาลยัทกัษณิใหความสำคญักบัการปรบัปรงุและพฒันา
สิง่สนบัสนนุการเรยีนการสอนและการบรกิารตาง ๆ  ทัง้ใน
สวนของสวนงานวชิาการและสวนงานอืน่ ๆ ใหสามารถ
รองรบัและสนบัสนนุการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาโดยลำดับอยางตอ
เนื่อง โดยเฉพาะการใหบริการหนวยงานกลางตาง ๆ ที่
เกีย่วของกบัการเรยีนการสอนของนสิติโดยตรง เชน งาน
ทะเบยีน งานการเงนิ และบณัฑติวทิยาลยั  ฯลฯ มทีีต่ัง้อยู
ในอาคารเดยีวกนัคอือาคารเรยีน 7 โดยมกีารเปดใหบรกิาร
ทัง้วนัจนัทร– ศกุร และวนัเสาร–อาทติย เพือ่ใหนสิติทัง้ภาค
ปกตแิละภาคพเิศษสามารถตดิตอขอรบับรกิารไดสะดวก ซึง่
การเปดใหบรกิารดงักลาวรวมถงึสำนกังานของคณะตาง ๆ

ดวย จึงสงผลใหบัณฑิตจึงมีคาเฉลี่ยความคิด เห็นใน
ประเดน็สถานทีใ่หบรกิารสามารถตดิตอไดสะดวกมากทีส่ดุ
สวนประเดน็ทีบ่ณัฑติมคีาเฉลีย่นอยทีส่ดุคอืสถานทีจ่อดรถ
มีความเหมาะสมและเพียงพอนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ทกัษณิมพีืน้ทีจ่ำกดัโดยเฉพาะสถานทีจ่อดรถ แมจะมกีาร
ปรบัปรงุพืน้ทีจ่อดรถเดมิและสรางพืน้ทีจ่อดรถใหมไปบาง
สวนแลวกต็ามแตกย็งัไมเพยีงพอตอปรมิาณรถยนตและรถ
จักรยานยนตของนิสิต บุคลากร และผูมาติดตอที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง จึงเปนประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะตอง
พจิารณาปรบัปรงุและพฒันา รวมทัง้มกีารบรหิารจดัการให
เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตอไป

2. บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ
อปุสรรคทีท่ำใหนสิติระดบับณัฑติศกึษาสำเรจ็การศกึษาชา
กวาเวลาทีก่ำหนดหรอืไมสำเรจ็การศกึษา โดยภาพรวมอยู
ในระดบัปานกลาง โดยบณัฑติทีศ่กึษา แผน ข มคีาเฉลีย่
ความคดิเหน็มากกวาบณัฑติทีศ่กึษา แผน ก เมือ่พจิารณา
เปนรายขอพบวาประเด็นปญหาและอุปสรรคที่บัณฑิตมี
ความคดิเหน็อยใูนระดบัปานกลางและมคีาเฉลีย่มากทีส่ดุ
คอืนสิติบรหิารเวลาไมได เชน กลบัไปทำงานเมือ่เรยีนราย
วิชาครบแลวทำใหไมมี เวลาทำวิจัยหรือทำงานอื่น
จนทำวิจัยเสร็จไมทันตามเวลาที่กำหนด ( X =3.44)
สำหรับประเด็นปญหาและอุปสรรคที่บัณฑิตมีความคิด
เห็นอยูในระดับนอยและมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคืออาจารยที่
ปรึกษาไมมีความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญใน
การวิจัยและใหคำปรึกษาดานการวิจัยแกนิสิตไมชัดเจน
( X  = 1.94)

   การทีผ่ลวจิยัเปนเชนนีน้าจะเปนเพราะวา การที่
นสิติจะสำเรจ็การศกึษาเรว็ชากวาระยะ เวลาทีก่ำหนดหรอื
ไมสำเรจ็การศกึษานัน้ขึน้อยกูบัหลายปจจยั เชน แผนการ
ศกึษา อาจารยทีป่รกึษาและสำคญัทีส่ดุคอืตวันสิติเอง ฯลฯ
โดยเฉพาะประเดน็ปญหาและอปุสรรคทีบ่ณัฑติมคีาเฉลีย่
ความคดิเหน็มากทีส่ดุคอืนสิติบรหิารเวลาไมได เชน กลบั
ไปทำงานเมือ่เรยีนรายวชิาครบแลวทำใหไมมเีวลาทำวจิยั
หรือทำงานอื่นจนทำวิจัยเสร็จไมทันตามเวลาที่กำหนด
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของนิสิตโดยตรง
สอดคลองกบัทีท่รงธรรม  ธรีะกลุ (4) ศกึษาพบวาปจจยัดาน
คณุลกัษณะนสิติคอืการทีน่สิติตองทำวทิยานพินธควบคไูป



 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของบณัฑติ มหาวทิยาลยัทกัษณิ

กบัการทำงานประจำจงึทำใหขาดความตอเนือ่งและคลอง
ตัวในการทำวิทยานิพนธ รวมทั้งทำใหไมมี เวลามา
พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อรายงานความ กาวหนาในการ
ทำวิทยานิพนธอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องจึงสงผลตอ
ความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธและทำใหสำเร็จการ
ศกึษาชา

อยางไรก็ตามประเด็นปญหาและอุปสรรคเหลานี้
เปนปญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับนิสิตทุกหลักสูตร/สาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยทักษิณและเกิดขึ้นกับทุกมหาวิทยาลัยที่
เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จึงสงผลใหนิสิตมีความคิด
เหน็เกีย่วกบัปญหาและอปุสรรคทีท่ำใหนสิติระดบับณัฑติ
ศกึษาสำเรจ็การศกึษาชากวาเวลาทีก่ำหนดหรอืไมสำเรจ็การ
ศกึษาโดยภาพรวมอยใูนระดบัปานกลาง และการทีบ่ณัฑติ
ที่ศึกษาแผน ข มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวาบัณฑิตที่
ศึกษาแผน ก นั้น นาจะเปนเพราะวาการศึกษาในแผน ข
มคีวามแตกตางจากแผน ก ทัง้ในกระบวนการจดัการเรยีน
การสอนและการทำวิจัยหลายประการ เชน แผน ข
มีจำนวนหนวยกิต นอยกวา (3-6 หนวยกิต) และไมตอง
สอบเคาโครงและตองตพีมิพเผยแพรกอนสำเรจ็การศกึษา
เหมอืนวทิยานพินธ เปนตน สงผลใหนสิติทีศ่กึษาแผน ข
สวนใหญจะสำเรจ็การศกึษาเรว็กวานสิติทีศ่กึษาแผน ก จงึ
สงผลใหบัณฑิตที่ศึกษาแผน ข มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
มากกวาบณัฑติทีศ่กึษา แผน ก  สวนประเดน็ปญหาและ
อปุสรรคทีบ่ณัฑติมคีวามคดิเหน็อยใูนระดบันอยและมคีา
เฉลี่ ยน อยที่ สุ ดคื ออาจารยที่ ป รึ กษาไม มี คว ามรู
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการวิจัยและให
คำปรึกษาดานการวิจัยแกนิสิตไมชัดเจนนั้น นาจะไมสง
ผลตอการสำเรจ็การศกึษาชาหรอืไมสำเรจ็การศกึษามากนกั
เนือ่งจากตวันสิติเองเปนปจจยัสำคญัทีส่ดุทีจ่ะทำใหสำเรจ็
การศกึษาชากวาระยะเวลาทีก่ำหนดหรอืไมสำเรจ็การศกึษา
สอดคลองกบัผลการวจิยัในครัง้นีท้ีพ่บวาบณัฑติมคีวามคดิ
เหน็ดานคณุภาพอาจารยโดยภาพรวมและรายขอทกุขออยู
ในระดบัมาก โดยบณัฑติมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็มากทีส่ดุ
ในประเดน็อาจารยมคีวามร ูความสามารถ และเชีย่วชาญ
ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกัน

3. บณัฑติมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความตองการใน
การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษามหา

วทิยาลยัทกัษณิ โดยภาพรวมและรายขอทกุขออยใูนระดบั
มาก โดยบัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นความ
ตองการในการพฒันาความร ูความสามารถ และความเชีย่ว
ชาญในสาขาวชิาทีศ่กึษามากทีส่ดุ ( X = 4.32) สวนประเดน็
ที่บัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นนอยที่สุดคือทักษะและ
ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและเชิง
วชิาการ ( X = 4.06)

   การทีผ่ลวจิยัเปนเชนนี ้นาจะเปนเพราะวา มหา
วทิยาลยัทกัษณิจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาโดยกำหนด
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาไว
วา “ผสูำเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั
ทกัษณิเปนนกัวชิาการและนกัวชิาชพีทีม่จีรยิธรรม ใฝร ูและ
มคีวาม สามารถในการสรางงาน สือ่สาร และวจิารณ” (11)
จึงไดมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บณัฑติระดบับณัฑติศกึษาใหเปนไปตามคณุลกัษณะ ทีพ่งึ
ประสงคดงักลาว รวมทัง้ในสวนของหลกัสตูร/สาขาวชิาเอง
มีการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให
เปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาควบคูไปดวย
กัน โดยผานกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และมี
กจิกรรมทางวชิาการอืน่ ๆ  นอกชัน้เรยีนเพือ่เสรมิการเรยีน
การสอน เชน การอบรม ประชมุ สมัมนา ศกึษาดงูาน และ
การฝกปฏิบัติจริง ฯลฯ ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทกัษณิมคีวามสอดคลองตามปรชัญาการจดัการศกึษาระดบั
บัณฑิตศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศกึษา (10) โดยเนนการพฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชพีที่
มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ
โดยกระบวนการวจิยัเพือ่ใหสามารถบกุเบกิแสวงหาความรู
ใหมอยางมอีสิระ รวมทัง้มคีวามสามารถในการสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาทางวชิาการ เชือ่มโยงและบรูณาการ
ศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ จึงสง
ผลใหบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการ
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษามหา
วทิยาลยัทกัษณิโดยภาพรวมและรายขอทกุขออยใูนระดบั
มาก     โดยบณัฑติมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็ในประเดน็ความ
ตองการในการพฒันาความร ูความสามารถ และความเชีย่ว



    

ชาญในสาขาวชิาทีศ่กึษามากทีส่ดุ
    สวนประเด็นที่บัณฑิตมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น

นอยที่สุดคือทักษะและความสามารถในการใชภาษาไทย
เพือ่การสือ่สารและเชงิวชิาการนัน้ นาจะเปนเพราะวากอน
ทีน่สิติจะเขาศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาไดมกีารศกึษาและ
พัฒนาทักษะทางดานการใชภาษาไทยมาแลวในระดับ
ปรญิญาตร ีและเมือ่เขาศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาอาจารย
ผูสอนก็จะมีการเสริมและสอดแทรกทักษะเหลานี้ไวใน
การเรยีนการสอนทกุรายวชิาอยแูลว เชน การรายงาน การวิ
เคราะหสงัเคราะห การสมัมนา การนำเสนอผลงาน ฯลฯ
โดยเฉพาะในรายวิชาการวิจัย นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัย
และหลกัสตูร/สาขาวชิามกีารจดัอบรมและจดักจิกรรมเกีย่ว
กับการพัฒนาทักษะของนิสิตในดานตาง ๆ อยูอยางสม่ำ
เสมอดวยแลว จงึสงผลใหบณัฑติมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็ใน
ประเดน็การพฒันาทกัษะและความสามารถในการใชภาษา
ไทยเพือ่การสือ่สารและเชงิวชิาการนอยทีส่ดุ

4. บัณฑิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวทิยาลยัทกัษณิ จากแบบสอบถามปลายเปด โดย
การจดัลำดบัความถีส่งูสดุในแตละดาน สรปุดงันี ้ควรปรบั
หลกัสตูรและเนือ้หาใหมคีวามทนัสมยั หลากหลายและนา
สนใจ สอดคลองกบัความตองการของกลมุผเูรยีนและตลาด
แรงงาน รวมทัง้การเปลีย่นแปลงในโลกปจจบุนั มกีารลง
พื้นที่ออกภาคสนามและศึกษาดูงานเพื่อศึกษาเรียนรู
ประสบการณจรงิใหมากขึน้ ควรมสีือ่การเรยีนการสอนที่
หลากหลายโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหผู
เรียนศึกษาคนควาดวยตนเองไดสะดวกและรวดเร็ว เชน
การเรยีนผาน Internet และการเรยีนผาน e – learning การ
วดัประเมนิผลการเรยีนของอาจารยควรมคีวามยตุธิรรมตรง
ไปตรงมาและนาเชือ่ถอืตามหลกัเกณฑสามารถตรวจสอบ
ได ควรเพิ่มจำนวนอาจารยที่มีคุณวุฒิตามเกณฑและมี
ความเชีย่วชาญในสาขาวชิาใหมากขึน้ จดัหาหนงัสอื ตำรา
และเอกสารในสำนกัหอสมดุทีส่ามารถศกึษาคนควาในการ
ทำวจิยัควรมใีหมากขึน้และมคีวามทนัสมยั กรรมการตรวจ
รปูแบบมกีารตรวจสอบใหโดยละเอยีดและสามารถนำไป
แกไขไดครบถวนมากขึ้นแตควรกำหนดระยะเวลาการ
ตรวจทีช่ดัเจนและสามารถยดืหยนุได หองน้ำมไีมเพยีงพอ

ไมคอยสะอาด และมกีลิน่ไมพงึประสงค ควรปรบัปรงุให
สะอาดถูกสุขลักษณะ สถานที่จอดรถมีไมเพียงพอและ
เหมาะสมควรเพิม่ใหมากขึน้ และควรมรีะบบและชองทาง
ในการติดตามติดตอสื่อสารและใหขอมูลขาวสารแกศิษย
เกาทีส่ำเรจ็การศกึษาไปแลวอยางตอเนือ่ง

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา ความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะของบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาทีม่ตีอการจดัการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณใน
ภาพรวมไมแตกตางจากการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยั
อืน่ ๆ เพราะทกุมหาวทิยาลยัตองบรหิารจดัการใหไดตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน อาจแตกตางกันใน
ประเด็นรายละเอียดซึ่งแตกตางกันออกไปตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยแตละแหงหรือตามความคิดเห็นของผู
ตอบแบบสอบถาม และประเดน็ทีน่าสนใจคอืปญหาหรอื
ขอเสนอแนะเกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา
ของมหาวทิยาลยัทกัษณิในการวจิยัครัง้นีก้บัผลการวจิยัใน
อดตี พบวา บางประเดน็เปนปญหาเดมิทีย่งัคงมหีรอืเกดิอยู
ตลอดมา แสดงใหเหน็วาการแกปญหาบางเรือ่งจำเปนตอง
ดำเนนิการแกไขรวมกนัอยางเปนระบบในทกุระดบั และมี
ความชดัเจนทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร รวม
ทั้งมีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อแกปญหาให
ลลุวง ถงึแมวาบางปญหาอาจตองใชเวลานานกต็าม

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
มีขอเสนอแนะ ดังนี้

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. จากการจดัลำดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบวา ในดานอาคารสถานที่
บัณฑิตมีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นนอยที่สุด โดยเฉพาะ
ประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอของสถานที่จอดรถ
รวมทัง้ขอมลูจากแบบสอบถามปลายเปดบณัฑติมคีวามคดิ
เหน็และขอเสนอแนะ ดานอาคารสถานทีเ่ปนไปในทศิทาง
เดยีวกนั ไดแก หองน้ำมไีมเพยีงพอ ไมคอยสะอาด และมี
กลิน่ไมพงึประสงคควรปรบัปรงุใหสะอาดถกูสขุลกัษณะ



 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของบณัฑติ มหาวทิยาลยัทกัษณิ

มากขึ้น สถานที่จอดรถมีไมเพียงพอและเหมาะสมควร
เพิ่มใหมากขึ้น และสถานที่ โตะ เกาอี้ สำหรับใหนิสิต
ทำงานและพกัผอนมนีอยควรจดัหองสำหรบับรกิารใหแก
นิสิตเปนการเฉพาะอยางเหมาะสมและเพียงพอ ฯลฯ
มหาวิทยาลัยจึงควรใหความสำคัญกับการปรับปรุงและ
พัฒนาดานอาคารสถานที่สำหรับใหบริการนิสิตอยาง
เหมาะสมและเพยีงพอ โดยเฉพาะเรือ่งสถานทีจ่อดรถ แม
จะมีการปรับปรุงพื้นที่จอดรถเดิมและสรางพื้นที่จอดรถ
ใหมไปบางสวนแลวกต็ามแตกย็งัไมเพยีงพอตอปรมิาณรถ
ยนตและรถจกัรยานยนตของนสิติ บคุลากร และผมูาตดิตอ
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเปนประเด็นที่มหาวิทยาลัย
จะตองนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งมีการ
บรหิารจดัการใหเกดิความเหมาะสมมากยิง่ขึน้ตอไป

นอกจากนี้ในดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตในการ
ทำวิจัย ซึ่งสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก แตมี
เพียงประเด็นเดียวที่บัณฑิตมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลางคือจำนวนอาจารยที่จะทำหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระมีความเพียงพอ นา
จะเปนเพราะวาโดยทัว่ไปทกุหลกัสตูรจะมอีาจารยประจำ
จำนวน 5 คน ตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติ
ศึกษา แตขณะเดียวกันในบางหลักสูตร/สาขาวิชามีนิสิต
เปนจำนวนมากโดยเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน
แผน ข ซึง่มขีอจำกดัเรือ่งสดัสวนภาระงานในการทำหนาที่
เปนอาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธและการคนควาอสิระให
เพยีงพอและสอดคลองกบัจำนวนนสิติทีม่ ีจงึเปนประเดน็
ที่มหาวิทยาลัยจะตองนำไปพิจารณาปรับปรุงใหเปนไป
ตามเกณฑหรอืมแีนวทางในการบรหิารจดัการใหมอีาจารย
ประจำมาทำหนาทีเ่ปนอาจารยทีป่รกึษาฯ ใหเพยีงพอตอไป

2. มหาวทิยาลยัควรนำผลการวจิยั ขอมลูความคดิ
เห็นและขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ เชน ปญหา
และอุปสรรคที่ทำใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการ
ศกึษาชากวาเวลาทีก่ำหนดหรอืไมสำเรจ็การศกึษา รวมทัง้
ความตองการในการพฒันาศกัยภาพของนสิติระดบับณัฑติ
ศึกษา เปนแนวทางใหแกหลักสูตร/สาขาวิชา คณะ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของใชในการวางแผนปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศกึษา รวมทัง้สอดคลองกบัความตองการของผเูรยีน สงัคม
และประเทศชาต ิตามทศิทางและศกัยภาพของมหาวทิยาลยั
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
1. ควรศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษา

ระดบับณัฑติศกึษาของบณัฑติมหาวทิยาลยัทกัษณิอยางตอ
เนื่องอยางนอยสามปตอครั้ง ประกอบกับครั้งนี้เปนการ
ศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงควรรวมมือกับ
คณะและหลกัสตูร/สาขาวชิาตาง ๆ ในการศกึษาความคดิ
เหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาเพือ่ใหได
ขอมลูเชงิลกึของคณะและหลกัสตูร/สาขาวชิา จะทำใหเหน็
แนวโนมและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
รวมทั้งประเด็นปญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษา
ระดบับณัฑติศกึษาตามสถานการณและระยะเวลาทีเ่ปลีย่น
แปลงไปของหนวยงานทุกระดับทั้งหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะ และมหาวทิยาลยั เพือ่เปนขอมลูสำหรบัการปรบัปรงุ
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่องตอไป

2. ควรศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยในการสำเร็จ
การศกึษาลาชาของนสิติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั
ทกัษณิ โดยจำแนกตามแผนการศกึษาของนสิติ (แผน ก และ
แผน ข) ซึ่งมีความจำเพาะและแตกตางกันในหลาย
ประเด็น เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและมีรายละเอียดสอด
คลองตรงตามสภาพจรงิมากยิง่ขึน้

3. ควรนำขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปน
ขอมูลที่นาสนใจมาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะห
และวจิยัตอยอดในเชงิลกึเพือ่ปรบัปรงุพฒันาและสงเสรมิ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น เชน
ระยะเวลาทีบ่ณัฑติเขาศกึษาจนสำเรจ็การศกึษา ความสอด
คลองของงานทีบ่ณัฑติทำกบัหลกัสตูร/สาขาวชิาทีเ่รยีน การ
นำความรทูีบ่ณัฑติไดรบัจากการศกึษาไปใชในการทำงาน
หรอืประกอบอาชพี องคความรหูรอืผลสมัฤทธิจ์ากผลงาน
วจิยัทีท่ำ (วทิยานพินธ/การคนควาอสิระ) รวมทัง้การนำผล
งานวจิยัไปใชประโยชน เปนตน
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บทคัดยอ
การวจิยัเรือ่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสถติสิำหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรของนสิติรฐัประศาสนศาสตร

มหาบณัฑติระหวางการใชเอกสารประกอบการสอนกบัตำราเรยีนปกต ิมวีตัถปุระสงคเพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาสถติสิำหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรของนสิติรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติระหวางการใชเอกสาร
ประกอบการสอนกับตำราเรียนปกติ  ประชากรคือนิสิตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตซึ่งแบงเปนกลุมควบคุมศูนย
ระนองและกลมุทดลองศนูยสระแกวกลมุละ 29 คน เครือ่งมอืทีใ่ชคอื เอกสารประกอบการสอนวชิาสถติสิำหรบัการวจิยั
ทางรฐัประศาสนศาสตรและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน วเิคราะหขอมลูโดยการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์าง
การเรยีนของนสิติกลมุทดลองทีผ่านการเรยีนโดยใชเอกสารประกอบการสอนกบันสิติกลมุควบคมุทีใ่ชตำราเรยีนปกตโิดย
ใชการทดสอบสถติ ินอนพาราเมตรกิ The Mann – Whitney U Test แบบ Independent Sample U Test ทีร่ะดบันยัสำคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 พรอมทัง้วเิคราะหดวยสถติคิาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ผลการศกึษาพบวานสิติกลมุทดลองทีผ่านการเรยีนโดยใชเอกสารประกอบการสอนกบันสิติกลมุควบคมุทีใ่ชตำรา
เรยีนปกตมิผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไมแตกตางกนัทีร่ะดบันยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นอกจากนีย้งัพบวาความรขูอง
นสิติกลมุทดลองหลงัผานการเรยีนโดยใชเอกสารประกอบการสอนมคีวามรนูอยกวานสิติกลมุควบคมุทีเ่รยีนโดยตำรา
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,
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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.

คำสำคญั : ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
Keywords: Achievement

บทนำ
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่มุงใหผูเรียน

รจูกัการเรยีนรดูวยตนเองโดยมอีาจารยเปนผแูนะนำความ
รูในเรื่องตาง ๆ และจุดประเด็นนำเสนอเปนขอถกเถียง
ทางวชิาการใหมกีารคดิตอเนือ่งหรอืแนะนำใหไปหาความ
รูเพิ่มเติม ดังนั้นการเรียนในระดับนี้ผูเรียนจึงจำเปนตอง
มีทักษะพื้นฐานการเรียนรูหลายดานเชนการวิเคราะห
ขอมูล การสังเคราะหขอมูล หากไมมีการฝกฝนหรือใช
ทกัษะดงักลาว การเรยีนในสถาบนัอดุมศกึษายอมไมแตก
ตางจากการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาทีเ่รยีนตามทีอ่าจารย
เปนผูมอบความรูให ดังนั้นไมวาจะเรียนรูวิชาใดก็ตาม
ยอมตองรูจักการใชทักษะเหลานี้อยางหลีกเลี่ยงไมได
เพราะทักษะดังกลาวเปนพื้นฐานที่จะนำไปสูการเพิ่มพูน
ความรแูละพฒันาความร ูจนถงึการสรางองคความรใูหมได
ในทีส่ดุ คณะวทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยับรูพา
เห็นความสำคัญของการเรียนรูดังกลาว จึงเปดสอนวิชา
สถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรซึ่งเปนวิชา
แกน 3 หนวยกติ เนนความเขาใจดานเนือ้หาทางสถติแิละ
วธิกีารประยกุตสถติสิำหรบัการวจิยั รวมถงึขัน้ตอนการใช
สถติกิารตัง้สมมตฐิานและตวัแปร การนยิามปฏบิตักิาร การ
ออกแบบการวจิยั ประชากรและกลมุตวัอยาง การวดัและ
เครือ่งมอื การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืวดั การเกบ็
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การนำเสนอและ
การเขียนรายงานการวิจัยรวมทั้งแนวทางในการทำวิทยา
นพินธไดอยางถกูตอง ดงันัน้นสิติทีเ่รยีนในวชิานีห้ลงัจาก
ศกึษาแลวจะตองมคีวามเขาใจเนือ้หาวชิาอยางถองแทและ
สามารถนำความรทูีไ่ดไปปรบัใชใหตรงกบัเปาหมายตาม
เจตนารมณของหลกัสตูร (1)

การจัดการเรียนการสอนผูสอนตองจัดประสบการณการ
เรยีนร ูใหสอดคลองกบัความรคูวามสามารถพืน้ฐานของผู
เรยีนทีแ่ตกตางกนัทำใหบางครัง้เกดิปญหากบัผสูอนทีต่อง
จดักจิกรรมหลากหลายเพือ่สนองตอบตอความแตกตางของ
ผเูรยีนแตละคน การสอนควบคกูบัการสงัเกต เกบ็รวบรวม
ขอมูล  ผูเรียนในชั้นมาวิเคราะห ศึกษาสภาพ จึงเปนสิ่ง
จำเปนและสำคัญที่ตองดำเนินการตลอดเวลา การวิจัยใน
ชัน้เรยีนจะเริม่ขึน้หลงัจากผสูอนสรปุไดวาปญหาคอือะไร
เกดิทีไ่หน และมแีนวทางจะแกปญหานัน้ไดอยางไรกลาว
คอืผสูอน คดิหาวธิแีกปญหาทดลองใชจนไดผลแลวพฒันา
เปนนวตักรรม  สามารถนำไปเผยแพรไดตอไป ดงันัน้ดวย
เหตผุลดงักลาวจากการทีผ่วูจิยัเปนอาจารยผสูอนวชิาสถติิ
สำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรมาหลายรุน
พบปญหาหรอือปุสรรคคอืนสิติมคีวามรพูืน้ฐานทางสถติทิี่
แตกตางกัน นิสิตยังไมเขาใจอยางถองแทในการใชสถิติ
เพื่อการวิจัยอันมีสาเหตุมาจากความซับซอนของตัวสถิติ
เองตลอดจนเกดิปญหาจากการถายทอดระหวางผสูงและผู
รับทำใหเกิดปญหาขึ้น ปญหาเหลานี้หากผูสอนไมสนใจ
และปลอยใหปญหาหรอือปุสรรคนัน้ผานไป เสมอืนไมมี
อะไรเกิดขึ้น จะทำใหปญหาเหลานั้นยังคงมีอยูตอไป
เพราะไมมกีารแกไข ดวยเหตผุลนีผ้สูอนจงึนำปญหาหรอื
อปุสรรคทีเ่กดิขึน้มาคดิหาสาเหตโุดยผานการทำวจิยัในชัน้
เรยีนโดยหากพบคำตอบจากการวจิยัจะนำผลการวจิยัทีไ่ด
ไปดำเนินการแกไขเพื่อใหปญหาหมดไป และจะสงผลดี
ตอนสิติทีอ่ยใูนกระบวนการการเรยีนการสอนอยางเตม็ที่
(2) เพราะการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน คอื กจิกรรมทีเ่กดิ
ขึน้ระหวาง ผสูอนกบัผเูรยีน บทบาทของผสูอน คอืการจดั
ประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรใหกับผูเรียนทั้งชั้น
การสอนคงไมใชเรื่องยากเลย ถาผูเรียนทั้งหมดมีพื้นฐาน
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วธิดีำเนนิการวจิยั
การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ

สำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรของนิสิต

ความรเูหมอืนกนั มคีวามสามารถทดัเทยีมกนั และพรอม
จะเรยีนรไูดจากวธิกีารสอนของผสูอนคนเดยีวไดทกุเวลา
แตในความเปนจรงิผเูรยีนทัง้ชัน้มคีวามรคูวามสามารถพืน้
ฐานแตกตางกนั จงึมกัเกดิปญหาในการเรยีนการสอนกบัผู
สอน ผสูอนจงึควรเลอืกวธิกีารสอนทีเ่หมาะสมกบัผเูรยีน
โดยสวนรวม ผสูอนตองพยายามคดิคนวธิสีอน สือ่ ตลอด
จนเครือ่งมอืใหมๆ  มาชวยในการเรยีนการสอน (3) เพือ่แก
ปญหาและเพือ่พฒันาคณุภาพของผเูรยีนเปนการปรบัปรงุ
พัฒนาและแกไขปญหา ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสอนจึงจัด
ทำเอกสารประกอบการสอนวชิาสถติสิำหรบัการวจิยัทาง
รฐัประศาสนศาสตรขึน้เพือ่เปนแนวทางในการสอนนสิติ
แตไดพบขอมลูจากการสนทนากบันสิติทีเ่รยีนวาเอกสารที่
ใชประกอบการสอนนัน้อานทำความเขาใจยาก ดงันัน้เพือ่
เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ของวชิาสถติสิำหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพตอไป ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทำงานวิจัยเพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอนที่ผูวิจัยจัดทำขึ้น
นัน้มคีณุภาพเพยีงใด โดยผลของการวจิยัทีไ่ดจะนำไปใช
ปรบัปรงุหรอืพฒันาเอกสารประกอบการสอนรวมถงึการ
เรียนการสอนและยังเปนขอมูลสำหรับการบริหารจัดการ
เพือ่สนบัสนนุปรบัปรงุพฒันาใหการเรยีนการสอนในชัน้
เรียนเปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

วตัถปุระสงคของการวจิยั
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ

สำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรของนิสิตรัฐประ
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิตระหวางการใชเอกสารประกอบ
การสอนกบัตำราเรยีนปกติ

สมมตฐิานการวจิยั
นิสิตกลุมทดลองที่ผานการเรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการสอนกบันสิติกลมุควบคมุทีใ่ชตำราเรยีนปกตมิี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกตางกนั

กรอบแนวคดิในการวจิยั
การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ

สำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรของนิสิตรัฐประ
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิตระหวางการใชเอกสารประกอบ
การสอนกบัตำราเรยีนปกต ิมกีรอบแนวความคดิ ดงันี้

ตัวแปรอิสระ
(Independent  Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent  Variable)

      การทดสอบความรู
-  ทดสอบความรกูลมุทดลอง
-  การทดสอบความรกูลมุควบคมุ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตระหวางการใชเอกสาร
ประกอบการสอนกับตำราเรียนปกติเปนการวิจัยเชิง
ทดลองแบบ Two Group Post-test Design.



    

ประชากร
การวิจัยครั้งนี้ ประชากร คือนิสิตรัฐประศาสน

ศาสตรมหาบณัฑติวทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ จำนวน 58 คน
ประกอบดวยนิสิตรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิตศูนย
ระนองเปนกลุมควบคุมจำนวน  29 คนและนิสิต
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิตศูนยสระแกวเปนกลุม
ทดลองจำนวน 29 คน

เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
1. เอกสารประกอบการสอนวชิาสถติสิำหรบัการ

วจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนโดยมวีธิี

ดำเนนิการสรางและหาคณุภาพของแบบวดัโดยสรางเปน
แบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จำนวน 20 ขอและแบบ
เติมคำ 2 ขอ เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชดัชนีความสอด
คลองระหวางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกับผลการ
เรยีนรทูีค่าดหวงัโดยกำหนดคะแนนความคดิเหน็ดงันี้

+1 หมายถงึ แนใจวาขอสอบนีต้รงกบัผลการเรยีน
รทูีค่าดหวงั

0 หมายถงึ ไมแนใจวาขอสอบนีต้รงกบัผลการเรยีน
รทูีค่าดหวงั

 -1 หมายถงึ แนใจวาขอสอบไมตรงกบัผลการเรยีน
รทูีค่าดหวงั

วิเคราะหดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร IOC
(Index of Objective Congruence) ไดคาดัชนีความสอด
คลอง 0.66 -1.00   ถอืวาแบบวดัผลสมัฤทธิอ์ยใูนเกณฑความ
ตรงเชิงเนื้อหาที่ใชได

กลมุ T ความรหูลงัเรยีน
กลมุทดลอง X OE1

(E)
กลมุควบคมุ - OC1

(C)

วเิคราะหหาคาความยากงาย (p) ของขอสอบแตละ
ขอ พบวาขอสอบทีม่คีาความยากงายอยรูะหวาง 0.17-0.97
โดยขอสอบทีม่คีาความยากงายต่ำกวา 0.20 ไดดำเนนิการ
ปรบัปรงุขอสอบ

 วเิคราะหหาคาอำนาจจำแนก (r) พบวามคีาอำนาจ
จำแนก (r) มากกวา 0.20 ขึน้ไป สวนขอสอบทีม่คีาอำนาจ
จำแนกต่ำกวา 0.20 ไดดำเนนิการปรบัปรงุแกไขขอสอบ

  นำขอสอบไปวเิคราะหหาคาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั
โดยใชสตูร Kuder Richardson  (KR-20) ไดคาความเชือ่มัน่
ทัง้ฉบบัเทากบั .71 ซึง่ถอืวามคีวามนาเชือ่ถอื สามารถนำไป
ใชไดนำแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการสอนฉบบัจรงิ
ไปใชได

ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอมลู
การวจิยัครัง้นีด้ำเนนิการระหวางเดอืน  พฤษภาคม

2554 ถงึ มนีาคม 2556

การวเิคราะหขอมลู
เปรียบเทียบนิสิตกลุมทดลองที่ผานการเรียนโดย

ใชเอกสารประกอบการสอนกบันสิติกลมุควบคมุทีใ่ชตำรา
เรยีนปกตมิผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกตางกนัโดยใชการ
ทดสอบสถติ ินอนพาราเมตรกิ The Mann – Whitney U
Test แบบ Independent Sample U Test ทีร่ะดบันยัสำคญั.05
พรอมทั้งวิเคราะหดวยสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน




ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสถติสิำหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรของ

นสิติรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติระหวางการใชเอกสารประกอบการสอนกบัตำราเรยีนปกติ

ผลการวจิยั
1. ผลการวเิคราะหเปรยีบเทยีบนสิติกลมุทดลองที่

ผานการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติ
สำหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรกบันสิติกลมุควบ
คมุทีใ่ชตำราเรยีนปกตมิผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไมแตกตาง
กันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยัง
พบวาความรูของนิสิตกลุมทดลองศูนยสระแกวหลังผาน
การเรยีนโดยใชเอกสารประกอบการสอนวชิาสถติสิำหรบั
การวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรมคีวามรนูอยกวานสิติกลมุ
ควบคมุศนูยระนองทีเ่รยีนโดยตำราปกติ

2. ผลการทดสอบสมมตฐิาน
จากสมมติฐานการวิจัยพบวาพบวานิสิตกลุม

ทดลองทีผ่านการเรยีนโดยใชเอกสารประกอบการสอนวชิา
สถติสิำหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรกบันสิติกลมุ
ควบคุมที่ใชตำราเรียนปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม
แตกตางกนัทีร่ะดบันยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05
จงึปฎเิสธสมมตฐิานการวจิยั

อภปิรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

สถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรของนิสิตรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตระหวางการใชเอกสาร
ประกอบการสอนกบัตำราเรยีนปกตไิดผลดงัตอไปนี้

ผลการวเิคราะหเปรยีบเทยีบนสิติกลมุทดลองทีผ่าน
การเรยีนโดยใชเอกสารประกอบการสอนกบันสิติกลมุควบ
คุมที่ใชตำราเรียนปกติพบวานิสิตกลุมทดลองที่ผานการ
เรยีนโดยใชเอกสารประกอบการสอนกบันสิติกลมุควบคมุ
ที่ใชตำราเรียนปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตาง
กนัทีร่ะดบันยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นีเ้ปนเพราะ
เอกสารประกอบการสอนวชิาสถติสิำหรบัการวจิยัทางรฐั
ประศาสนศาสตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนครั้งแรกยังขาด
ความสมบรูณจงึตองมกีารปรบัปรงุใหมคีวามสมบรูณถกู
ตองครบถวนยิ่ งขึ้นซึ่ งผลการวิจั ยที่ ไดขัดแย งกับ
เสาวลกัษณ รอดผล (4) ไดทำการศกึษาเรือ่งการเปรยีบเทยีบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมเรือ่ง เศรษฐกจิพอเพยีง รหสัวชิา ส31101 ชัน้

มธัยมศกึษาปที ่1 โดยใชชดุการสอน แบบศนูยการเรยีนกบั
การสอนปกต ิพบวาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของ
นักเรียนกลุมทดลอง และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลัง
เรยีนของนกัเรยีนกลมุควบคมุแตกตางกนัอยางมนียัสำคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบวาความรูของนิสิต
กลมุทดลองศนูยสระแกวหลงัผานการเรยีนโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนวชิาสถติสิำหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสน
ศาสตรมีความรูนอยกวานิสิตกลุมควบคุมศูนยระนองที่
เรียนโดยตำราปกติแสดงวาตำราที่นิสิตเรียนมีความ
สมบูรณมากกวาจึงควรตองเรงปรับปรุงเอกสารประกอบ
การสอนใหมคีณุภาพเทยีบเทาตำราจะถอืวาเปนสือ่ทีม่ปีระ
สทิธภิาพซึง่จะสงผลดสีอดคลองกบัแนวคดิของ เบบ, มอ
ทเททและโรส (5) ที่กลาววาการเรียนคือกระบวนการที่
จะพัฒนาทักษะเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานหรือภารกิจที่
จะตองกระทำไดอยางดมีปีระสทิธภิาพมากขึน้และหากการ
เรียนนั้นผานสื่อการสอนที่มีคุณภาพก็จะชวยใหผูเขา
อบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาไดงายขึ้นและสอด
คลองกับ ชูชัย  สมิทธิไกร(6) ที่ไดกลาวถึงการเรียนคือ
กระบวนการอบรมอยางเปนระบบเพื่อสรางหรือเพิ่มพูน
ความร ูทกัษะ ความสามารถและเจตคต ิอนัจะชวยปรบัปรงุ
ใหการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ยิง่หากวาการเรยีน
นัน้มเีครือ่งมอืทีช่วยใหนสิติสามารถทำความเขาใจไดงาย
ก็จะยิ่งสงผลใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา
มากกวาการสอนโดยไมมีเครื่องมือชวยเพื่อเพิ่มความเขา
ใจนอกจากนียั้งสอดคลองกบันรินัดร จลุทรพัย (7) ทีไ่ดให
ความหมายของการเรียนไววาหมายถึงกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู ทักษะหรือความชำนาญ
และทศันคต ิทีเ่หมาะสมใหเกดิขึน้แกบคุลากรอนัจะนำไป
สกูารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในลกัษณะทีส่อดคลองกบัเปา
หมายขององคการและสภาพแวดลอมโดยทั่วไปเพื่อยก
ระดับมาตรฐานการทำงานใหสูงขึ้นและทำใหบุคลากรมี
ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานมากยิ่งขึ้น สวนใน
ความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวาความรูของนิสิตกลุม
ทดลองศูนยสระแกวหลังผานการเรียนโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนมคีวามรนูอยกวานสิติกลมุควบคมุศนูย
ระนองที่เรียนโดยตำราปกติเพราะคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนยังไมไดมาตรฐานจึงตองปรับปรุง
คณุภาพของเอกสารประกอบการสอนใหมคีณุภาพมากขึน้
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เพือ่จะไดใชสอนสำหรบันสิติรนุตอไป

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการทำวิจัย
จากผลการวิจัยพบวาความรูของนิสิตกลุม

ทดลองศูนยสระแกวหลังผานการเรียนโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนมคีวามรนูอยกวานสิติกลมุควบคมุศนูย
ระนองทีเ่รยีนโดยตำราปกตจิงึเสนอแนะใหมกีารปรบัปรงุ
คณุภาพของเอกสารประกอบการสอนใหมคีณุภาพมากขึน้
เพือ่จะไดใชสอนสำหรบันสิติรนุตอไป

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
ควรทำวิจัยเชิงทดลองแบบ Two Group Pre-test

Post-test Design เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลมุทดลองและกลมุควบคมุ
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บทนำ ในบทความนีผ้เูขยีนไดนำเสนอเครือ่งมอืใหมทีใ่ชสำหรบัการวจิยั R2R และการวจิยัสถาบนั ทีเ่รยีกวา Positive
Deviance (PD) ซึง่เปนกระบวนการคนหาบคุคล หรอืกลมุบคุคลทีม่พีฤตกิรรม ความสามารถ หรอืกลยทุธทีท่ำใหตนเอง
สามารถแกปญหาบางประการได ทัง้ๆทีค่นในชมุชนสวนใหญทำไมได เมือ่คนพบแลวชมุชนสามารถถอดแบบความ
สำเรจ็ เพือ่นำมาสรางการเปลีย่นแปลงใหกบัชมุชน หรอืสงัคมไดอยางไดผล อยางยัง่ยนืโดยลดการพึง่พงิจากผเูชีย่วชาญ
ภายนอก เนือ่งจาก PD มสีมมตฐิานวาในทกุชมุชม ทกุองคกร สมาชกิมคีวามร ูมคีวามสามารถทีจ่ะสามารถแกปญหาของ
ตนเองไดดอียแูลว PD จงึเปนเครือ่งมอืทีเ่ปนทางเลอืกในการทำวจิยัทีน่าสนใจมากเครือ่งมอืหนึง่  โดยสามารถนำไป
ประยกุตใชกบัสาขาวชิาใดๆ กไ็ดไมวาจะเปนสายวทิยาศาสตรสขุภาพ การศกึษา และการพฒันาองคกร

นยิามและความเปนมาของ Positive Deviance
Positive Deviance (PD) คือวิธีการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมหรอืสงัคม โดยอาศยัการสงัเกตวาในชมุชนใดๆ
จะมีคนคนใดคนหนึ่งหรือกลุมคนกลุมหนึ่ง (เรียกวา
Positive Deviants) ซึง่มคีวามแตกตางจากคนอืน่ เนือ่งจาก
มพีฤตกิรรม หรอืกลยทุธทีท่ำใหพวกเขามทีางแกปญหาที่
ดกีวาคนอืน่ๆ ทัง้ๆทีบ่คุคลนัน้ๆ หรอืกลมุคนนัน้ๆ ลวนแลว
ไดรบัทรพัยากรจากแหลงเดยีวกนัทีอ่าจขาดแคลนเชนกนั
หรอืเผชญิความทาทาย หรอือปุสรรคเชนเดยีวกบัคนอืน่ๆ
แตกลับประสบความสำเร็จ ในขณะที่คนสวนใหญไม
ประสบความสำเรจ็ PD ถอืกำเนดิขึน้เมือ่ทศวรรษ 90 โดย
เจอรี่ยและโมนิค สเตอรนิน โดยทั้งสองไดเขามาชวย
ประเทศเวียดนามแกปญหาภาวะทุพโภชนาการ ตาม
โครงการ Save the Children in Vietnam ซึง่ไดรบัการสนบั
สนุนโดยองคกรสหประชาชาติ ในครั้งแรกก็ไดใหความ
ชวยเหลอืแบบทีท่ำกนัมาเชนการรบับรจิาค การศกึษา การ
ฝกอบรม แตภาวะทุพโภชนการก็ยังสูงถึง 64% ตอน
โครงการจบลง เมือ่ไมมงีบประมาณ  และตองจบโครงการ

โดยกอนสิ้นสุดโครงการไมนาน ทั้งสองไดตั้งขอสังเกต
เห็นวา มีครอบครัวบางครอบครัวในชุมชน ที่แมยาก
จนเหมือนกัน แตลูกๆกลับไมมีภาวะขาดสารอาหาร เมื่อ
ทำการสืบสาวตอก็พบวาครอบครัวสองสามครอบครัว
ดงักลาวมพีฤตกิรรมทีต่างจากครอบครวัอืน่  เมือ่เขาไปตรวจ
สอบโดยละเอยีดกพ็บวาครอบครวัดงักลาวแทนทีจ่ะปอน
ขาวลูกเพียงสองมื้อเหมือนครอบครัวชาวเวียดนามอื่นๆ
ทำกนั ครอบครวันีป้อนขาวลกูสามสีม่ือ้ตอวนั  โดยมกีาร
เสริมอาหารเด็กดวยมันหวาน กุงและปู ซึ่งชาวเวียดนาม
มองวาไมคอยเหมาะสม  หลงัคนพบ มกีารเอาเรือ่งราวนี้
คณะผูวิจัยมิไดเอาไปเลาตอเทานั้น หากแตมีการจัดโครง
การเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเชิญคุณแมในพื้นที่เปาหมาย
โดยใหนำวัตถุดิบคือมันหวาน กุงและปูมาดวย จากนั้น
คณะนักวิจัยจะพาคุณแมทั้งหมด ปรุงอาหารแลวพากัน
ปอนเด็กตรงนั้นเลย  ภายในสองป ในพื้นที่ทดลอง แนว
คิดนี้เผยแพรออกไป ภาวะทุพภโภชนการลดลงถึง 85%
โดยเมือ่ออกจากพืน้ทีน่ีไ้ปแลว พฤตกิรรมการใหอาหารเดก็
แบบใหมนีย้งัคงอย ูและกลายเปนวฒันธรรมใหมในทีส่ดุ



    

                                          (ทีม่า: http://academics.utep.edu/Default.aspx?tabid=64192)

PD เปนวธิกีารแกปญหาทีเ่นนจดุแขง็เพือ่สรางการ
เปลีย่นแปลงในระดบัพฤตกิรรมและสงัคม  วธิกีารนีช้วย
ใหชุมชนคนพบคำตอบสำหรับปญหาที่ซับซอน ซึ่งเปน
คำตอบทีม่อียแูลว  วธิกีารแบบ PD แตกตางจากการแกปญหา
แบบเดมิๆ เพราะไมไดเนนทีก่ารดงึทรพัยากรจากภายนอก
มาชวยมากนัก  โดยตัวกระบวนการเองจะเนนที่การเชื้อ
เชญิใหชมุชน รวมกนัคนหาคำตอบจากชมุชนเอง ซึง่อาจ
ยัง่ยนืและสรางสรรคกวา  ปจจบุนัไดมกีารใช PD แกปญหา
ในหลายวงการไมวาจะเปนภาวะทพุโภชนการในเดก็ การ
แกปญหาเดก็ออกจากโรงเรยีนกอนวยัอันควร การตดิเชือ้
ในโรงพยาบาล
PD มีสมมติฐานดังตอไปนี้
• ชมุชนมคีำตอบตอทกุปญหาอยแูลว คนในชมุชนลวน

เปนผูเชี่ยวชาญในการแกปญหาของตนเอง
• ชมุชนมกีารจดัการตนเอง และมทีรพัยากรมนษุย รวม

ทั้งสินทรัพยสังคมที่จะสามารถนำมาแกปญหาใดๆ
กไ็ด

• ชมุชมมปีญญารวม มวีธิกีารทีไ่มจำเปนตองอาศยัการชี้
นำจากผนูำในชมุชน หรอืผเูชีย่วชาญนอกชมุชนเพยีง
อยางเดียวเทานั้น ปญญาดังรวมดังกลาวมีอยูมากมาย

และหลากหลายในชมุชน ดวยเหตนุี ้ PD จงึ พยายาม
มงุทีจ่ะดงึปญญารวมของชมุชนออกมา เพือ่แกปญหา
ตางๆ ที่จำเปนตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรอืการเปลีย่นแปลงทางสงัคม

• ความยั่งยืนเปนหัวใจของ PD  และ PD เองก็ทำให
ชมุชนหรอืองคกรสามารถสบืคนและคนพบคำตอบสู
การแกปญหาทีย่ัง่ยนืกวา เนือ่งจากเปนพฤตกิรรมทีไ่ม
ปรกตทิีม่กีารปฏบิตัอิยแูลวในชมุชน แตนำไปสคูวาม
สำเรจ็ ภายใตขดีจำกดัและความทาทายในปจจบุนั

• การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมใดๆจะมคีวามเปนไปไดสงู
กวาหากอาศยัการปฏบิตั ิมากกวาเพยีงแครเูฉยๆ

กระบวนการการวจิยัแบบ Positive Deviance
1. การเชือ้เชญิ:  เริม่ตนดวยการเชือ้เชญิชาวชมุชน หรอื

คนในองคกร ทีต่องการแกปญหาทีช่มุชนหรอืองคกร
เผชญิอย ู ขัน้ตอนนีส้ำคญัมากเนือ่งจากจะเปนขัน้แรก
ทีช่มุชนจะรสูกึถงึความเปนเจาของกระบวนการทีพ่วก
เขาจะนำไปสูการแกปญหา
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2. การนิยามปญหา : ชมุชน หรอืคนในองคกรตองเปน
ศนูยกลางในการกำหนดประเดน็ปญหาดวยตนเอง ซึง่
มักนำไปสูการกำหนดประเด็นปญหาที่ตางจากความ
เหน็ของ “ผเูชีย่วชาญภายนอก” อนึง่ชมุชนควรเปนผู
รวบรวมขอมลูเชงิปรมิาณเพือ่กำหนดตวัชีว้ดั ซึง่จะเปด
โอกาสใหชมุชน หรอืคนในองคกรสะทอนปญหาผาน
หลกัฐานทีม่ตีวัเลขประกอบ และเพือ่จะสามารถนำตวั
เลขดังกลาวไปวัดความกาวหนาของโครงการได ใน
การเริม่กระบวนการนีช้มุชนหรอืองคกรตองมกีารระบุ
ผมูสีวนไดเสยี และผตูดัสนิใจตางๆใหไดตัง้แตแรก ทัง้
นีต้ลอดกระบวนการทำ PD นัน้ ชมุชนสามารถดงึผมูี
สวนไดเสียและผูตัดสินใจเขามามีสวนรวมไดตลอด
เวลาอยางไมมจีำกดั

3. คนหาบคุคลหรอืกลมุคนทีเ่ปน PD : ขัน้ตอนนีอ้าศยั
การศกึษาขอมลู และการสงัเกต จากนัน้เปนการระบหุา
คนหรือกลุมบุคคลที่มีพฤติกรรมแตกตางจากกลุมอื่น
(Positive Deviants)

4. คนหาแนวทางการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ไมปรกติ
แตสรางผลกระทบในเชิงบวกสูง: ขั้นตอนนี้เรียกวา
การสบืคนหา Positive Deviance (Positive Deviance
Inquiry) โดยชาวชมุชน หรอืคนในองคกรรวมกนัคนหา
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีพฤติกรรมตางจากผูอื่น แต
สามารถสรางผลกระทบเชงิบวกได (Positive Deviants)
จากนัน้ชวยกนัถอดพฤตริรม ทศันคต ิหรอืความเชือ่ที่
ทำใหคนหรอืบคุคลกลมุนัน้สรางผลกระทบในเชงิบวก
ใหกบัชมุชนหรอืองคกรนัน้ๆ หวัใจสำคญัของขัน้ตอน
นีม้ใิชอยทูีก่ารยกยองใครใหเปนบคุคลตนแบบ  การคน
หานีเ้พือ่ยนืยนัตวับคุคลจรงิ วาเปนบทพสิจูนทีม่ชีวีติ
วามบีคุคล “ในชมุชนหรอืองคกร” ทีไ่ดแกปยหาดงักลาว
ไดแลว โดยไมตองพึง่พงิ “ผเูชีย่วชาญจากภายนอก”

5. การออกแบบโครงการ: หลงัจากทีช่มุชน หรอืองคกร
คนพบกลยุทธที่ออยูเบื้องหลังความสำเร็จแลว ชาว
ชมุชนจะชวยกนักำหนดวาจะยอมรบั “กลยทุธ” ใดบาง
จากนั้นจะชวยกันวางแผนขยายผล เพื่อใหชาวชุมชน
อืน่ๆเลยีนแบบกลยทุธความำสเรจ็นัน้ อนึง่การทำ PD
จะไมเนนการขยายผลโดยการเลาเรื่อง “แบบอยางที่
ดีที่สุด (Best Practice)” เทานั้น หากแตจะชวยชาว
ชมุชนเรยีนรจูากการปฏบิตัจิรงิดวย

6. การติดตามผลและการประเมินผล: การติดตามและ
ประเมนิผลโครงการ PD จะทำผานกระบวนการทีเ่นน
การมสีวนรวมของชมุชน ดงันัน้ชมุชนจะเปนผตูดัสนิ
ใจวาจะติดตามผลและประเมินอยางไร และเมื่อไร
เครื่องมือที่ชุมชนเลือกใชก็จะเหมาะกับบริบทของ
โครงการนั้นๆ ดวยเหตุนี้แมกระทั่งชุมชนที่รูหนังสือ
นอยมาก ก็จะสามารถติดตามผลไดโดยอาศัยรูปภาพ
และเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมอืน่ๆ การประเมนิผลจะเปด
โอกาสใหชาวชุมชนสามารถเห็นความกาวหนาของ
โครงการ เมื่อเทียบกับเปาหมายและชวยใหสามารถ
เกดิการตอกย้ำพฤตกิรรม ทศันคตแิละความเชือ่ใหมๆ
ไดมากยิ่งขึ้น

7. การขยายผลในมิติที่ใหญขึ้น: การขยายผลโครงการ
PD ในสามารถทำใหเกดิขึน้ไดโดยผานการสงัเกตเหน็
ความสำเรจ็ของชมุชนอืน่ๆ โดยผานการประสานของ
นักวิจัย หรือที่ปรึกษานักพัฒนาองคกร แตอยางไร
กต็ามไมวาจะขยายตวัไปในระดบัใด กระบวนการคน
หา PD ของชมุชนยงัคงเปนหวัใจสำคญัตอการยอมรบั
พฤตกิรรม ทศันคตแิละความรใูหมๆ

กรณีศึกษา Positive Deviance ที่โรงพยาบาลปาติ้ว
จังหวัดยโสธร

ที่โรงพยาบาลปาติ้วจังหวัดยโสธร มีการพัฒนา
โครงการ R2R (Umboon S., Lakornwong N., Ruangchaivut
E. And Rattanaphan P.  (2012) เกีย่วกบัโรคกลวัเขม็ฉดียา
ขึน้มาก ถอืเปนตวัอยางการทำ Positive Deviance ไดเปน
อยางด ีโดยดำเนนิการตามขัน้ตอนดงันี้
1. การเชื้อเชิญ:  เริ่มดวยการเชิญชวนบุคลากรโรง

พยาบาลเขารวมโครงการวจิยั R2R
2. การนยิามปญหา : บคุลากรระบปุญหาเจอเจาะเขม็น้ำ

เกลือเขาเสนพบวามีพยาบาลบางทานเจาะหลายครั้ง
ไมเขา โดยจากการเกบ็สถติริะหวางวนัที ่1-31 ธนัวาคม
พศ. 2555 ในผปูวย 60  คน พบวามอีตัราการฉดีเขาเสน
ครั้งเดียวเพียง 75%

3. คนหาบคุคลหรอืกลมุคนทีเ่ปน PD : จากการสอบถาม
คนพบวาม ีPositive Deviants คอืมพียาบาลสองทาน
ที ่“เจาะ” ครัง้เดยีวเขา คอืมอีตัราการเจาะเขม็นำเกลอื
เขาเสนเลือกครั้งเดียวสูงมาก



    

4.  คนหาแนวทางการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ไมปรกติ
แตสรางผลกระทบในเชิงบวกสูง:  มีการสอบถาม
คณะพยาบาลในโรงพยาบาลแนะนำวาควรใหพยายา
ลสองทานนีเ้ปดการอบรมใหคนอืน่ทีเ่หลอื

5. การออกแบบโครงการ:  นดัหมายสาธติ ฝกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารโดยใหพยาบาลสองทานนีเ้ปนโคชฝกอบรม
พยาบาลอกี 6 ทาน

6. การติดตามผลและการประเมินผล: จากการติดตาม
หลงัการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารคนพบวาาอตัรการเจาะ
เขม็น้ำเกลอืเขาเสนรัง้เดยีว เพิม่จาก 25% เปน 75%

7. การขยายผลในมิติที่ใหญขึ้น: คณะนักวิจัยมีการไป
นำเสนอผลงานที่งานประชุมดานการพัฒนาองคกร
ระดบันานาชาตคิอื The 2012 AI Summit In Bangkok
และไดมกีารนำ PD ไปขยายผลในงานวจิยั R2R ดานอืน่ๆ

(ทีม่า: www.aithailand.org)



 การประยกุตใช Positive Deviance (PD) กบังานวจิยั R2R และงานวจิยัสถาบนั

สรปุ
Positive Deviance (PD) คอืวธิกีารคนหาบคุคล หรอื

กลุมบุคคลที่มีทักษะ ความสามารถ หรือกลยุทธที่พิเศษ
ที่สามารถแกปญหาที่ซับซอนของชุมชน หรือองคกรได
ภายใตเงื่อนไข อุปสรรคแบบเดียวกันกับคนอื่น แตคน
สวนใหญไมสามารถแกปญหานัน้ได PD ถอืเปนทางเลอืก
ใหมในการวจิยั R2R และการวจิยัสถาบนั หรอืแมกระทัง่
การวจิยัแนวอืน่ๆ องคประกอบสำคญัของการทำ PD คอื
การมสีวนรวมของคนในชมุชน หรอืองคกรทีเ่ขามาคนหา
ปญหา และรวมรับผิดชอบโครงการตั้งแตตนจนจบ โดย
รวมคนหาบคุคลหรอืกลมุบคุคลพเิศษทีส่ามารถแกปญหาที่
คนอื่นแกไมได จากนั้นรวมกันนำมาขยายผลโดยไมเนน
ที่การเลากรณีศึกษาความสำเร็จ แตเนนการเปลี่ยนแปลง
โดยการปฏบิตัจิรงิ ซึง่สรางความสำเรจ็และความยัง่ยนืให
กบัโครงการมากกวา

เอกสารอางองิ
Tuhus-Dubrow, R. The Power of Positive Deviants: A

promising new tactic for changing communities from
the inside. Boston Globe. November 29, 2009

Umboon S., Lakornwong N., Ruangchaivut E. and
Rattanaphan P.  (2012). Appreciative R2R.
Proceeding in the 2012 AI Summit in Bankok.



รายละเอียดประกอบการจัดสงบทความวิจัยสถาบัน
สถานทีส่งบทความ
กองบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัขอนแกน สำนกังานอธกิารบด ีอาคาร 2 ชัน้ 2  มหาวทิยาลยัขอนแกน
123 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40002
หมายเลขโทรศพัท/โทรสาร  (043) -  203177

หรอืสงไฟลตนฉบับ พรอมทั้งกรอกขอมูลลงในแบบนำสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพลงวารสารวิจัย
สถาบนั มข.  แนบมากบัจดหมายอเิลก็ทรอนกิส สมคัรไดที ่www.irj.kku.ac.th
สอบถามเพิม่เตมิที ่: รชัน ี รงุวงษ  โทร.089-7131387 , คณุสณุษิา แสงเหลา โทร. 084-6426702
สามารถดาวนโหลดแบบนำสงบทความไดที ่http://irj.kku.ac.th (หมวดวารสารวจิยัสถาบนั มข.)
หากบทความของทานผานการพจิารณาจากผทูรงคณุวฒุ ิ(Peer review) และไดรบัการตพีมิพลงวารสารแลว
ผสูงบทความจะไดรบัเลมวารสารทีบ่ทความนัน้ลงตพีมิพ จำนวน 2 เลม

ประเภทของบทความทีร่บัพจิารณาลงตพีมิพ
1. บทความวจิยั ประกอบดวย บทคดัยอ บทนำ วตัถปุระสงคของการวจิยั วธิดีำเนนิการวจิยั ผลการวจิยั

สรปุและอภปิรายผล กติตกิรรมประกาศ (ถาม)ี และเอกสารอางองิ
2. บทความวชิาการ ประกอบดวย บทคดัยอ บทนำ เนือ้หา บทสรปุ และเอกสารอางองิ

การเตรยีมบทความตพีมิพวาสารวจิยัสถาบนั มข
1. การจดัพมิพในหนากระดาษขนาดเอ 4 หนาเดยีว 1 คอลมัน และใสหมายเลขบรรทดัโดยใหเริม่ตนใหม

ในแตละหนา ความยาวของบทความไมเกนิ 15 หนา
2. ระยะขอบของหนากระดาษเวนระยะ หนา - หลงั 2 ซม.
3. ตวัอักษรใช Angsana New 15 สำหรบัภาษาไทย และ Times New Roman 10 สำหรบัภาษาองักฤษ
4. ชือ่เรือ่งภาษาไทย ใหพมิพชดิขอบซายของหนากระดาษดวยอกัษรตวัหนาขนาด 17 พอยต ชือ่เรือ่งภาษา

องักฤษใหพมิพชดิขอบซายของหนากระดาษดวยอกัษรตวัหนาขนาด 12 พอยต
5. ชือ่ผนูพินธทกุคน และหนวยงานทีส่งักดั (ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) และอเีมลของผนูพินธที่

นำสงบทความ
6. บทคดัยอภาษาไทย และบทคดัยอภาษาองักฤษ บรรทดัแรกจดัยอหนา และมคีวามยาวไมเกนิ 18 บรรทดั
7. คำสำคญั เปนคำสำคญัในบทความ ไมเกนิ 5 คำ
8. การเขยีนคำศพัท ใชศพัทบญัญตัขิองราชบณัฑติยสถาน
9. กติตกิรรมประกาศ (ถาม)ี เปนกติตกิรรมประกาศทนุสนบัสนนุการวจิยั
10. ภาพและตาราง  พมิพชดิซายหนากระดาษ สำหรบัตาราง ใชคำวาตารางที ่ตอดวยหมายเลขตาราง

ตามดวยคำอธบิายตาราง จดัวางอยดูานบนเหนอืตาราง ในกรณทีีเ่ปนการทบทวนวรรณกรรม หรอื



บทความวชิาการใหบอกแหลงทีม่าของตาราง โดยพมิพบอกไวใตตาราง เชน เดยีวกนักบัการอธบิายตวั
ยอทีใ่ชในตาราง สวนภาพ ใหใชคำวาภาพที ่ตอดวยหมายเลขภาพ ตามดวยคำอธบิายภาพ จดัวางอยู
ดานลางใตภาพ

11. การอางองิแทรกในเนือ้หาของบทความ ใชแบบตวัเลข เชน ญาณ ีและคณะ (9) ไดเสนอรปูแบบ.......
หรอื ระบบในการจดัเกบ็เอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เปนตน

12. การเขยีนเอกสารอางองิทายบทความ เอกสารอางองิทายบทความตองเปนเอกสารทีม่กีารอางองิใน
เนือ้หาของบทความ โดยจดัพมิพชดิขอบซายของหนากระดาษเรยีงลำดบัตามลำดบัหมายเลขเอกสาร
อางอิงที่ไดอางอิงในเนื้อหาของบทความ  และใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงเชนเดียวกันกับ
วารสารวจิยั มข.  http://resjournal.kku.ac.th

####################

พมิพที ่ :   โรงพมิพมหาวทิยาลยัขอนแกน  โทรศพัท  0-4334-2789  โทรสาร  0-4320-2211 ภายใน 11340
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