การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย
4.0 ให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบัน บุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพ จะสามารถ
ประสานการบริหารงานของผู้บริหาร วิเคราะห์ และนาเสนองาน ตลอดจนสนับสนุนวิชาการและงานต่างๆ เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรสายสนับสนุนจึงต้องมีการพัฒนาทักษะการทางานตลอดจนพัฒนา
งานของตนอย่างต่อเนื่อง
การวิ จั ยเพื่อ พั ฒนางานเป็น กระบวนการหนึ่ งในการแสวงหาความรู้ แ ละวิธี ก ารที่จ ะแก้ ปัญ หาหรื อ
ปรับปรุงพัฒนางานโดยใช้วิธีวิทยาวิจัยที่เหมาะสม เพื่อนาผลมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้โดยตรง
ผลการวิจัยยังสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อวางแผนตามวิ สัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน ที่
สาคัญกระบวนการพัฒนางานโดยการวิจัยยังใช้เป็นกลไกหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอีกด้วย
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ บุ ค ลากรมี ก ารพั ฒ นางานและพั ฒ นาตน เครื อ ข่ า ย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจึงส่งเสริมสนับสนุนให้มี การเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านเวที
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนสืบเนื่องทุกปีมาถึง 9 ครั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการ
วิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอขอบคุณและชื่นชมคณะทางานที่จัดประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติ สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาในครั้งนี้ ที่ท่านได้เสียสละ ทุ่มเท แรงงาน แรงใจ
จนงานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณและชื่นชม ผู้นาเสนอผลงานการวิจัยรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ซึ่งจะเป็นพลังสาคัญในการพัฒนาองค์กรที่เราสังกัดอยู่รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในสายงานของตนเองด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

สารจากผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้
เกิดเป็นรากฐานการพัฒนา
เป้าหมายสาคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ การพัฒนาบุคลากรวิจัยทุกสายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย ไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนางานประจาสู่การ
วิ จั ย จึ ง เป็ น กระบวนการหนึ่ ง ซึ่ ง ช่ ว ยในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให้ ส ามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนางานประจา นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้นการสร้า งนักวิจัยสาย
สนับสนุนที่มีคุณภาพจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการผลักดั นให้เกิดผลงานวิจัยที่โดดเด่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้
อีกทั้งผลลัพธ์ของงานวิจัยสามารถนาไปขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น เป็นเครื่องมือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม หาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้สามารถพัฒนางานวิจัย และสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกับสานักงานประสานงานที่ประชุม
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และมหาวิทยาลัยเครือข่ายวิจัยกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จานวน 12 แห่ง จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 “วิจัยเพื่อพัฒนางานประจา สานสู่ความสาเร็จ ของสถาบันการศึกษา
อย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานประจา นาไปสู่การพัฒนาตนและพัฒนางาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากรวิจัย เครือข่ายวิจัย
และองค์กรวิจัยในทุกระดับให้เข้มแข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างแท้จริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุ างค์ นันตา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

กำหนดกำร กำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ
สำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 10
“วิจัยเพื่อพัฒนำงำนประจำ สำนสู่ควำมสำเร็จของสถำบันกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน”
ในระหว่ำงวันที่ 10 -11 พฤษภำคม 2561
ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก (อำคำร 41) คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
วัน/เดือน/ปี
รายการ
10 พฤษภำคม 2561
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.10 น. กล่าวรายงานการความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดย ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41)
09.10 - 09.20 น. กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าภาพ
ร่วม 12 แห่ง
09.20 - 10.30 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคา
10.30 - 11.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.45 - 12.00 น. เสวนาหัวข้อ “การวิจัยพัฒนางาน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคา
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น. เสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) และผลงานภาคโปสเตอร์
11 พฤษภำคม 2561
08.30 - 10.30 น. เสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. มอบรางวัลบทความวิจยั ดีเด่น รางวัลนาเสนอภาคบรรยายและรางวัลนาเสนอภาคโปสเตอร์
พิธีปิดการประชุม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์

1

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

2

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (Oral Presentation)
กำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ
สำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 10
“วิจัยเพื่อพัฒนำงำนประจำ สำนสู่ควำมสำเร็จของสถำบันกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน”
ระหว่ำงวันที่ 10 - 11 พฤษภำคม 2561
ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก (อำคำร 41) คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรนิ ทร์
กำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
» กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1
» กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2

ห้องไอยเรศ
ห้องสมำร์ทคลำสรูม

3

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

4

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

วันที่ 10 พฤษภำคม 2561
ภำคบรรยำย (Oral Presentation)
กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (1) ห้องไอยเรศ อำคำร 41 ชั้น 3 คณะครุศำสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร จันทร์พาณิชย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
3. ดร.อุดม หอมคา

ห้องมนุษย์ 1 (ห้องไอยเรศ)
ที่
เวลำ
เรื่อง
1 13.00-13.15 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 13.15-13.30 การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3 13.30-13.45 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดนครพนม
4 13.45-14.00 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่ม ตรา มทส.
5 14.00-14.15 การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ CIPPAP Model
6 14.15-14.30 เจตคติของอาจารย์ประจาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดลทีม่ ีต่อการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ
การเรียนรู้ของนักศึกษา
7 14.30-14.45 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยนครพนม
พักรับประทานอาหารว่าง 14.45-15.00
8 15.00-15.15 อิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
9 15.15-15.30 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
กรณีงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสรุ นารี
10 15.30-15.45 สภาพและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
11 15.45-16.00 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2
12 16.10-16.15 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน ใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
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ผู้นำเสนอ
นางสาวอาอิด๊ะ เจ๊ะแว
นายกรรณวิษณ์
ช่วยอุปการ
นายธนาทร พ่อศรีชา
นายจักร์ โนจากุล
นางศิรินันท์
เหลืองอภิรมย์
นางดวงเดือน แสงแพร้ว
นางสาวศศิธร
สิงห์พรหมสาร
สิบเอกกิตติคม จีนเหรียญ
นางสาวน้าฝน
ทีโคกกรวด
นางนงนภัส เซี้ยมกั้ง
นายธนายุทธ โทรัตน์
นางสาวสายรุ้ง ตุ่มม่วง

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

วันที่ 10 พฤษภำคม 2561
ภำคบรรยำย (Oral Presentation)
กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (2) ห้องสมำร์ทคลำสรูม อำคำร 41 ชั้น 2 คณะครุศำสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์

ห้องมนุษย์ 2 (ห้องสมำร์ทคลำสรูม)
ที่
เวลำ
เรื่อง
1 13.00-13.15 การลดเวลารอคอยในงานอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 13.15-13.30 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559
3 13.30-13.45 ปจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือของเครือข่ายในการจัดทาคา
ของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
4 13.45-14.00 ภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
5 14.00-14.15 ความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 3
6 14.15-14.30 การศึกษาคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตสะท้อนเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ตามแนวทาง การปรับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (Re-Profiling)
7 14.30-14.45 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
พักรับประทานอาหารว่าง 14.45-15.00
8 15.00-15.15 พฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต
9 15.15-15.30 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชาหลักการตลาด
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
10 15.30-15.45 การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
11 15.45-16.00 ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2
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ผู้นำเสนอ
นายดามธรรม จินากูล
นางสาวนงนุช อุตคุด
นายศราวุธ ปอมสินทรัพย์
นายบุญสงค์ สาหัส
นายศุภกร บุญไชย
นางสาวธารทิพย์
แก้วเจริญ
นายวิชญา
ติยะพงษ์ประพันธ์
นายสอนประเสริฐ
นนเลาพล
นายกาจวาที ประทุมแสง
นางผัลย์สุภา แบ้งกลาง
นายสมภพ ใยปางแก้ว

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561
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การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

วันที่ 11 พฤษภำคม 2561
ภำคบรรยำย (Oral Presentation)
กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ห้องช้ำงกระ อำคำร 41 ชั้น 3 คณะครุศำสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร จันทร์พาณิชย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
3. อาจารย์ ดร.อุดม หอมคา

ที่
1

เวลำ
08.30-08.45

2

08.45-09.00

3

09.00-09.15

4

09.15-09.30

5

09.30-09.45

6

09.45-10.00

7

10.00-10.15

ห้องช้ำงกระ คณะครุศำสตร์
เรื่อง
การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
การศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด
สุรินทร์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
ปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรค ต่อการจัดทาผลงานวิจัย
ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การศึกษาปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (GE) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การศึกษาแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศึกษาปัญหาในการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีเป้าหมายที่ 4
การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
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ผู้นำเสนอ
นายนเรศ มากอง
นายคมสัน สุพรรณภพ

นายคงคม สืบสิทธิ์
นางอัจฉรีย์ มาลีหวล
นายพิพัฒน์ วิถี
นางสาวเมลดา ชุมชัยเวทย์
นางสาวธิดารัตน์
บุญแปลง

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561
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การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
ที่ ๐๐๕๙/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ
สำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ ๑๐
-----------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปขมท.) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน อุดมศึกษา กาหนดจัดงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการวิจัยระดับชาติ สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๐ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะ ครุศาสตร์ อาคาร ๔๑ และอาคารฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภั ฏสุริน ทร์ เพื่ อเป็น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยสาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้สามารถทาวิจัยและผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลั กวิชาการ สามารถนาผลงาน
เสนอขอกาหนดตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
อ้างถึงคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบกับคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.๑๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับ ชาติสาหรับ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐
ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรตั น์
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ ณ ลาปาง
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย
กรรมการ
๔. คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
๕. ผู้อานวยการสานักทุกสานัก
กรรมการ
๖. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
๗. รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ให้คาปรึกษาแนะนาในการดาเนินการจัดกิจกรรม
๒. ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมบรรลุผลสาเร็จ
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การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
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๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนกลำง
๒.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุ างค์ นันตา
๒.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์
๒.๑.๓ นางสาววรลักษณ์ จรัสดารงนิตย์
๒.๑.๔ นายโกสินทร์ หล่อกิตติวงศ์
๒.๑.๕ นางอัจฉรีย์ มาลีหวล
๒.๑.๖ นางฤดีมาศ แสวงสาย
๒.๑.๗ นายประดิษฐ์ นิสัยกล้า

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ประสานงาน จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้
การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. จัดทาเกียรติบัตร ป้ายชื่อ สาหรับผู้นาเสนอผลงาน
๓. รายงานผลการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บริหารทราบ

หน้าที่

๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
๒.๒.๑ นายสมชาย ชายสาอาง
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์
รองประธานกรรมการ
๒.๒.๓ นางสาวนันธัชพร สามสี
กรรมการ
๒.๒.๔ นางสาวณภัทชา ปานเจริญ
กรรมการ
๒.๒.๕ นางสาวธิดารัตน์ บุญแปลง
กรรมการ
๒.๒.๖ นางฐานิดา สิทธิเสือ
กรรมการ
๒.๒.๗ นางฉัตรกมล อินทยุง
กรรมการ
๒.๒.๘ นายทรงกลด พลพวก
กรรมการ
๒.๒.๙ นางนฤมล วลีประทานพร
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒.๑๐ นางสาวเพ็ญนฤมล จะระ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒.๑๑ นางทัศพร ใจพินิจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑. วางแผนและเตรียมการในการดาเนินงานด้านพิธีเปิด – ปิด งานประชุมวิชาการฯ
๒. ประสานงานกับผู้นาเสนองานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมตามกาหนดการ
๓. ควบคุม ดูแลการดาเนินกิจกรรมให้เรียบร้อยตามกาหนดการ
๔. รายงานผลการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บริหารทราบ
๕. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและประชำสัมพันธ์
๒.๓.๑ นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
๒.๓.๒ นางคุณภัทร ศรศิลป์
๒.๓.๓ นางสาวปุณยวีร์ ลีลาพัฒนาชัยกุล
๒.๓.๔ นางสาวสุนิศา เยาวสกุลมาศ
๒.๓.๕ นางสาวกาญจนา ไตรรัตน์
๒.๓.๖ นางสาวจรัสศรี ยิ้มยวน
๒.๓.๗ นางนุตสรา มิ่งมงคล
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๒.๓.๘ นางปิยนุช ผมพันธ์
๒.๓.๙ นางสาวศศิธร จันครา
๒.๓.๑๐ นางสาวธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสทิ ธิ์
๒.๓.๑๑ นางสาวอรวรรณ มิถุนดี
๒.๓.๑๒ นายกิตติศักดิ์ เกียรติด์ ารงสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง อาทิ หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
๒. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ บันทึกภาพกิจกรรม
๓. รับลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนา ประสานเกี่ยวกับจานวนผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
๔. ประสานงาน เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และแขกผู้มเี กียรติ
๕. สรุปผลการดาเนินงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและรายงานผู้บริหารทราบ
๖. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิจำรณำผลงำนวิจัย
๒.๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์
ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นางสาวพิกุล ประดับศรี
รองประธานกรรมการ
๒.๔.๓ นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
กรรมการ
๒.๔.๔ นางสุธีรา อินทเจริญศานต์
กรรมการ
๒.๔.๕ นางสาวนิศานาถ แก้ววินัด
กรรมการ
๒.๔.๖ นายประดิษฐ์ นิสัยกล้า
กรรมการและเลขานุการ
๒.๔.๗ นายกิตติศักดิ์ เกียรติด์ ารงสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔.๘ นางสาวศรินทิพย์ สนทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. คัดแยกผลงานวิจัยตามกลุม่ หัวข้อการสัมมนา
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง รูปแบบ (format) ของผลงาน
๓. ประสานงานกับผู้ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอผลงาน ในการเตรียมการนาเสนอตามรูปแบบที่
ผู้ทรงคุณวุฒิกาหนด ทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์
๔. จัดทารูปเล่มรวมผลงานวิจัย (Proceeding) ที่ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมฯ
๕. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่และกิจกรรมพิเศษ
๒.๕.๑ นางสาวณัฐสุรางค์ ปุคคละนันทน์
ประธานกรรมการ
๒.๕.๒ นางสาวอัฉรากร ศิรสิ อน
รองประธานกรรมการ
๒.๕.๓ นางสาวขนิษฐา สีมา
กรรมการ
๒.๕.๔ นางสาวอรณภัทร ดุจจานุทัศน์
กรรมการ
๒.๕.๕ เจ้าหน้าที่ประจาอาคาร ๔๑
กรรมการ
๒.๕.๖ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
กรรมการ
๒.๕.๗ นายคมสันต์ สุพรรณภพ
กรรมการ
๒.๕.๘ นางสาวจิตตวัฒนา มีมงคล
กรรมการ
๒.๕.๙ นายสิทธิศักดิ์ สุขเสริม
กรรมการ
๒.๕.๑๐ นางสาวอรนุช นาคชาติ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๕.๑๑ นายโกวิทย์ พันธ์จรุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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๒.๕.๑๒ นายณัฐพงษ์ มิถุนดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โพเดียม สาหรับการลงทะเบียน และการนาเสนอ
งานวิจัย
๒. ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ตลอดจนระบบไฟส่องสว่าง
ให้พร้อมสาหรับการจัดประชุมสัมมนา
๓. ดูแลการจอดยานพาหนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และระบบรักษาความปลอดภัยโดยรอบสถานที่
จัดประชุม
๔. จัดเก็บสถานที่ให้เรียบร้อยภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น
๕. สารวจเส้นทางการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
๖. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน
๗. จัดเตรียมคาสั่ง ยานพาหนะ และประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
๘. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรอำหำรและกำรแสดง
๒.๖.๑ นายสมยศ พรมงาม
ประธานกรรมการ
๒.๖.๒ นายชยพล แสงใส
รองประธานกรรมการ
๒.๖.๓ นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
กรรมการ
๒.๖.๔ นางสาวอัญชิสา สมบัติพิทักษ์สุข
กรรมการ
๒.๖.๕ นางสาววรลักษณ์ จรัสดารงนิตย์
กรรมการ
๒.๖.๖ นางอัจฉรีย์ มาลีหวล
กรรมการ
๒.๖.๗ นางฤดีมาศ แสวงสาย
กรรมการและเลขานุการ
๒.๖.๘ นายสมชาย มิถุนดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. บริการอาหาร เครื่องดืม่ ยา เวชภัณฑ์ แก่แขกผู้มเี กียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและผู้เข้า ร่วมงาน
ในวันที่ ๑๑ และ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. ประสานจัดเตรียมชุดการแสดงในพิธีเปิดและงานเลี้ยงรับรอง
๓. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
๒.๗.๑ นางสาวนิศานาถ แก้ววินัด
ประธานกรรมการ
๒.๗.๒ นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
๒.๗.๓ นางปรินดา อุสาคู
กรรมการ
๒.๗.๔ นายศุภชัย แก้วจันทร์
กรรมการ
๒.๗.๔ นายพิพัฒน์ วิถี
กรรมการ
๒.๗.๕ นางณัฏฐวรรณ สมนึก
กรรมการ
๒.๗.๖ นายต่อตระกูล เหมียดนอก
กรรมการ
๒.๗.๗ นายพงศกร เดชศิริ
กรรมการ
๒.๗.๘ นางสุมณฑา จีระมะกร
กรรมการและเลขานุการ
๒.๗.๙ นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทาแบบประเมินผลโครงการประชุมวิชาการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
๒. ประเมินผลจัดทารายงานสรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งต่อไป
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ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้การประชุมวิชาการดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรตั น์)
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
ที่ ๐๓๑๓ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ
สำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ ๑๐ (เพิ่มเติม)
-----------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิ ทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน อุดมศึกษา กาหนดจัด
งานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๐ - ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นั้น
อ้างถึงคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบกับคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.๑๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐
(เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๑. ฝ่ำยประสำนงำนกลำง
๑.๑ นางสาวกชพรรณ บุญสิน
๑.๒ นางสาวภัทรภร นิยมทอง
๑.๓ นางสาวชัญญานุช นวลสาย
หน้าที่
๑. ประสานงาน สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อให้การดาเนิน
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. รายงานผลการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บริหารทราบ
๒. ฝ่ำยต้อนรับและประชำสัมพันธ์
๒.๑ นางสาวบุษยาพรรณ เรียงสนาม
๒.๒ นายพา จอกทอง
๒.๓ นางสาวพัทธนันท์ สุนทร
๒.๔ นายวราวุฒิ ราศี
๒.๕ นายปิตินนท์ แก่นสาร
๒.๖ นายอุดร แก้วคา
หน้าที่
๑. บันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. ประสานงาน เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ
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๓. รับลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนา ประสานเกี่ยวกับรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทาเกียรติบตั รแก่
ผู้เข้าร่วมประชุม
๓. ฝ่ำยอำคำรสถำนที่และรักษำควำมปลอดภัย
๓.๑ นางสาวเสาวคนธ์ สาเอี่ยม
๓.๒ นายศุภวัฒน์ ทองนา
๓.๓ นายดวิษ เวทย์ศิริยานันท์
๓.๔ นายสุรเดช นวะสีมยั นาม
๓.๕ นายสาเร็จ สาคเรศ
๓.๖ นายเสรี มาลทอง
๓.๗ นายวิทวัส อาโยวงษ์
๓.๘ นายณัฐพงศ์ อุตส่าห์ดี
๓.๙ นายกรีฑา จารัตน์
๓.๑๐ นางสาวปานิสรา บุญโต
๓.๑๑ นายพีรนันท์ พิมพกุล
หน้าที่
๑. จัดเตรียมสถานที่บริเวณอาคาร ๔๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ ห้อง Smart classroom ห้องประชุม
ช้างเผือก ช้างแดง ช้างกระ และไอยเรศ ให้พร้อมสาหรับการประชุมวิชาการ และตกแต่งให้สวยงาม ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. จัดเตรียมบริเวณชั้น ๒ อาคาร ๔๑ เป็นสถานที่จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์
๓. จัดเตรียมบริเวณชั้น ๑ อาคาร ๔๑ เป็นสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ ๑๐ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. จัดการจราจร สถานที่จอดรถและระบบความปลอดภัยให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมวิชาการ
๔. ฝ่ำยยำนพำหนะ
๔.๑ นายวัชรพล นิยมพันธ์
หน้าที่
๑. จัดยานพาหนะรับส่งผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้างกับอาคาร ๔๑
(คณะครุศาสตร์)
๕. ฝ่ำยสำรสนเทศและสื่อทัศนูปกรณ์
๕.๑ นายทวีวัฒน์ มูลจัด
๕.๒ นายนภจร พรบุญ
๕.๓ นายชูสกุล เกษฎา
๕.๔ นายคณภัทร พวงจินดา
๕.๕ นายอนันต์ แสวงมี
๕.๖ นายณัฐนันท์ แสงสว่าง
๕.๗ ายสุภาษิต เติมกล้า
๕.๘ นายโกสิน สนั่นนาม
๕.๙ นายโกสินทร์ มีชสู ิน
๕.๑๐ นายจารัส มหานาม
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หน้าที่
๑. บันทึกภาพการประชุมวิชาการฯ ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet ตลอดระยะเวลาการ
ประชุมวิชาการ
๒. บันทึกภาพนิ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุมวิชาการ
๓. ดูแลระบบ Internet และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
๖. ฝ่ำยกำรเงิน
๖.๑ นางสาวสุพัตรา อ่อนหา
๖.๒ นางสาวแสงรวีย์ พรหมดี
๖.๓ นางสาวนิภา เจาะเหมาะ
หน้าที่
๑. รับชาระเงินลงทะเบียนประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. นาส่งเงินรายได้จากการลงทะเบียนแก่มหาวิทยาลัย
๗. ฝ่ำยสวัสดิกำรอำหำรและเครื่องดื่ม
๗.๑ นางสาวสมินตรา ปรารถนา
๗.๒ นายศรีปราชญ์ ชุมสุข
๗.๓ นางสาวเจนจิรา โฉมงาม
หน้าที่
๑. บริการอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม แก่แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและผู้เข้า
ประชุม
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับ ผิดชอบเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้การประชุม
วิชาการดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรตั น์)
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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สารบัญ
หน้า
กาหนดการประชุม .......................................................................................................................................
คณะกรรมการดาเนินงาน .............................................................................................................................
ภาคบรรยาย (Oral Presentation) ............................................................................................................
สารบัญภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...................................................................
บทความวิจัยภาคบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...........................................................
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ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
“วิจัยเพื่อพัฒนางานประจา สานสู่ความสาเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน”
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สารบัญ
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย อาอิด๊ะ เจ๊ะแว .....................................................................................................................
- การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โดย กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ ......................................................................................................
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม
โดย ธนาทร พ่อศรีชา, ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ และผศ.ดร.สรร ธงยศ ............................
- การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่ม ตรา มทส.
โดย จักร์ โนจากุล ......................................................................................................................
- การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model
โดย ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์ .........................................................................................................
- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม
โดย ศศิธร สิงห์พรหมสาร, พรทิพย์ แอบไธสง และสุพรรณิกา พงษ์พุก ................................
- อิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
โดย สิบเอกกิตติคม จีนเหรียญ และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล ...........................................................
- การประยุกต์ใช้แนวคิดของลีน เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดย น้าฝน ทีโคกกรวด และดามธรรม จินากูล ........................................................................
- สภาพและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย นงนภัส เซี้ยมกั้ง, อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ, พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
และสุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง ................................................................................................................
- การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2
โดย ธนายุทธ โทรัตน์ และ ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ .............................................................................
- การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
โดย สายรุ้ง ตุ่มม่วง .....................................................................................................................
- การลดเวลารอคอยในงานอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดย ดามธรรม จินากูล และน้าฝน ทีโคกกรวด ..........................................................................
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ปีการศึกษา 2559
โดย นงนุช อุตคุด, อรทัย โกกิลกนิษฐ, วิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์, จักรพันธ์ คาแก้ว,
ดวงกมล ขาแสง และบุริณฑ์ ไกรเนตร....................................................................................................
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A Systematic Review of Political Participation of the Southern Border Provinces
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากรายงานการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมทางการเมืองจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยคั ด เลื อ กจากงานวิ จั ย ที่ ป รากฏอยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล วิ จั ย จั ง หวั ด ชายแดนใต้ SOREDA
(Southernmost Provinces Research Database) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการ
สืบค้นข้อมูลและการคัดกรองรายงานการวิจัย พบว่า มีจานวน 10 ชื่อเรื่อง ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แบบคัดกรอง
และมีรายงานการวิจัยที่คัดออกจากการทบทวน 2 เรื่อง เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนั้นจึงมี
รายงานการวิจัยที่นามาทบทวนจานวน 8 เรื่อง ภาพรวมของประเด็นที่ถูกทบทวนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วม 2) ทัศนคติ 3) พฤติกรรม และ 4)
รูปแบบและยุทธศาสตร์
คาหลัก: การมีส่วนร่วม, การเมือง
Abstract
Abstract: This article aims at collecting fragmented knowledge by a systematic review of
literature on political participation in the Southern Border Provinces found in research reports
indexed by SOREDA Database of Prince of Songkla University. The findings of searching and
filtering the research reports are as follows: 10 reports are qualified, 2 of which are excluded due
to their poor quality therefore, and 8 reports are reviewed. The issues discussed by those reports
are categorized into 4 categories 1) Political Participation 2) Attitude 3) Behavior and 4) forms and
strategies.
Keywords: Participation, Political
บทนา
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงและเกิดความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะ
ปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ถูกนามาเป็นเงื่อนไขของปัญหา คือ
ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่รวมทั้งประชาชนมีความต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดวิถีชีวิตเพื่อดารงอยู่ในสังคมไทยภายใต้ความเข้าใจและการยอมรับบนพื้นฐานของ
ความเป็นอัตลักษณ์ดังกล่าว การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอุดมการณ์
แตกต่างจากรัฐ มีความรู้สึกคับแค้นใจ และรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดาเนินงานของภาครัฐ จึงนามาเป็น
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เงื่อนไขขยายผลและต่อสู้ด้วยการใช้ความรุนแรง ส่งผลทาให้เกิดบรรยากาศ ความกลัว ความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐ
กับประชาชน และประชาชนกับประชาชน รวมทั้งยังส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ความไม่เข้าใจและไม่เห็นคุณค่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่าง
แท้จริงของคนบางกลุ่มยังคงถูกใช้เป็นเงื่อ นไขสร้างความชอบธรรมในการก่อเหตุรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนมีความ
หวาดระแวง และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนในขณะที่การพัฒนาพื้นที่ทั้งในเรื่อง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษาไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมถึงการบริ หาร
จัดการของภาครัฐที่ขาดเอกภาพและการบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ความ
รุนแรงและความไม่สงบดังกล่าว
ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีความรุนแรงและ
ความไม่สงบต่อเนื่องและยังคงนาปัจจัยหลักเดิม คือ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ มาเป็นเงื่อนไข
ในการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึง
ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนและมีผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างยิ่ง ด้วยเป็นปัญหาความ
รุนแรงที่เป็นผลมาจากเงื่อนไขที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันใน 3 ระดับ คือ 1) เงื่อนไขระดับบุคคล ซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มี
อุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ การสร้างเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่รัฐบางคน ภัยแทรกซ้อน และการใช้ความรุนแรงอันมีเหตุ
จากความแค้นและความเกลียดชัง 2) เงื่อนไขระดับโครงสร้าง คือ โครงสร้างการปกครองและการบริหารราชการ
ถึงแม้จะมีการกระจายอานาจแล้วก็ตาม แต่ประชาชนบางส่วนยังรู้สึกไม่สามารถสนองตอบกับความต้องการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมถูกเลือกปฏิบัติและขาดอานาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง และ 3) เงื่อนไข
ระดับวัฒนธรรม ประชาชนไทยมลายูในพื้นที่บางส่วนรู้สึกแปลกแยกไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยโดยเห็นว่าการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หวาดระแวง และมีอคติไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของคนในพื้นที่ จึงเป็นเงื่อนไขที่ทาให้คนในพื้นที่บางส่วนยอมรับหรือเห็นด้วยกับฝ่ายที่ใช้ความรุนแรง และเป็น
เงื่อนไขสาคัญที่กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหยิบยกมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงในการ
ต่อสู้เพื่อเป้าหมายของตน
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนภายในสังคมไทยและสังคมโลกทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อ สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการปรับ ตัวและการ
รักษาอัตลักษณ์ให้ก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการเผชิญกับปัญหาภัยแทรกซ้อนที่สาคัญ คือ ปัญหายา
เสพติดในหมู่เยาวชน ปัญหาความยากจน และความรู้สึกไม่เป็นธรรมในสังคม ตลอดจนยังมีปัจจัยเสริมที่เป็นแรง
หนุน คือ กระแสจากภายนอก เช่น กระแสท้องถิ่นนิยม กระแสการต่อสู้ด้วยแนวทางสุดโต่ง กระแสความขัดแย้ง
ระหว่างโลกตะวันตกกับโลกมุสลิม และกระแสสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ส่งผลให้สถานการณ์และปัญหา
ข้างต้นมีความซับซ้อนมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการดาเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557 ที่ผ่านมาได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนจึงทาให้การแก้ไขปัญหาและ
พัฒ นาจังหวัด ชายแดนภาคใต้มี ความก้าวหน้าตามล าดั บ ภาครัฐมีก ารปรับ เปลี่ยนแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดระบบการดาเนินงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาให้
มีความสอดคล้องกันมากขึ้นปรับกลไกการบริหารให้มีเอกภาพมีการบูรณาการงบประมาณแผนงานโครงการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รั ฐ เพื่อทาหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่าง
แท้จริง ทั้งนี้มีความคืบหน้าที่ชัดเจน คือ การเปิดเวทีพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน กล้าแสดงออกและเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐมีการปรับตัว พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความทุ่มเทต่อการ
แก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น จนทุกฝ่ายมีความมั่นใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุข อย่างไรก็ตาม อุปสรรค
สาคัญ คือ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การสร้างเอกภาพและการบูรณาการ การทางานร่วมกันของภาครัฐให้
มากยิ่งขึ้น โดยหลังจากมีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้ความสาคัญกับเรื่องเอกภาพและ
28

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

การบูรณาการการดาเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ทาให้อุปสรรคในเรื่องการแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาที่เป็นเอกภาพเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและแนวโน้มที่ดี
ขึน้ (สานักนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป)
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะประชากรที่แตกต่างทั้งศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมกับประชากรส่วน
ใหญ่ของประเทศแต่มีความเหมือนกับประชากรในรัฐภาคเหนือของประเทศมาเลเซียที่มีพรมแดนติดต่อกัน จึงมี
ลักษณะพิ เศษและมีสภาพปัญ หาความขัดแย้งทั้งด้านการเมืองการปกครอง สังคมวิทยาการเมืองหรือจิตวิท ยา
การเมืองมานับเป็นเวลานานนับร้อยปี แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
การที่รัฐบาลในแต่ละยุคสมัยได้พยายามแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
สร้างบรรยากาศทางการเมืองในระบบเปิดโอกาสให้ชาวไทยมุสลิมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือ ง
มากขึ้นถึงแม้ว่าสถานการณ์ยังไม่สงบเรียบร้อยก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา รวบรวมองค์ความรู้
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้พื้นฐาน
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีความสนใจเพื่อพัฒนาการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและงานวิจัยต่อไป
วัตถุ ประสงค์ ข องการวิ จัยในครั้งนี้ เพื่ อ รวบรวมองค์ค วามรู้แ ละทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ การมี ส่วนร่วมทางการเมือ ง คาว่า การเมื อง หมายถึ ง ระเบี ยบปฏิ บั ติช่วยกัน จั ด
บ้านเมืองหรือสังคมหรือโลกให้มันหมดปัญหาหรือการช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองสังคมทั้งหมดนั่นเอง (พุทธทาสภิกขุ ,
2546 : 21) การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเป็นแนวทางหรือกิจกรรมที่สาคัญยิ่งของการปกครองแบบประชาธิปไตย
หรือไม่ว่าการปกครองรูปแบบใดก็ตามบทบาทของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนย่อมจาเป็นอย่างยิ่งต่อ
การรัก ษาความสมดุ ลระหว่างผู้บ ริห ารประเทศ (รัฐบาล) กั บผู้ รับผลประโยชน์ อัน เกิดจากการบริห ารประเทศ
(ประชาชน) ซึ่งหากแม้ว่าระบบการเมืองใดก็ตามที่ละเลยในประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองย่อมไม่สามารถดารง
อยู่ได้อย่างมั่นคงเช่นกัน สาหรับแนวคิดที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองรายละเอียดดังนี้
ไมรอน วีเนอร์ ได้รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ในหลายลักษณะต่างๆใน 10
ประการ ได้แก่ ( Myron Wiener, 1971 : 161-163) 1. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระทาในรูปแบบการ
สนับสนุนหรือเป็นการกระทาเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล (support and demand) 2. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ
พยายามเพื่อก่อให้เกิดสัมฤทธิผลการในการใช้อิทธิพล (influence) ต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือการเลือกสรร
ผู้นารัฐบาล 3. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระทาที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมือง (legitimate) 4. การ
เข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระทาที่มีตัวแทนทางการเมือง (representation) 5. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ
สภาพที่บุคคลไม่ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง (alienation) เพราะเห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่ได้
ก่อให้เกิ ดประโยชน์ กับ ตั วเองซึ่งแตกต่ างจากการเฉยเหมยทางการเมือ ง (apathy) เป็น การขาดความสนใจต่ อ
การเมืองทั้งสิ้น 6. ผู้ที่เข้าร่วมทางการเมืองจะหมายถึงผู้กระตือรือร้น (active) หรือผู้ที่มีความตื่นตัวทางการเมือง
เป็นพิเศษ (activists) เช่น ผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การร่วมประชุมทางการเมือง
และการให้ความสนใจต่อปัญหาสาธารณะ นอกจากนั้นยังรวมถึงการเข้าร่วมทางการเมืองในระดับต้นๆได้แก่ การไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (ซึ่งถือเป็นการกระทาที่มีแรงจูงใจน้อยมาก) หรือการไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แต่มีการพูดคุยกับเพื่อน
บ้านในเรื่องเกี่ยวกับการเมือง การแสดงความคิดเห็นและการแสดงประชามติทางการเมือง รวมทั้งการให้ความสนใจ
ติดตาม ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชน 7. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระทาที่มีต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
(persistence continuum) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นสถาบัน (institutionalized) และมีการจัดตั้ง นอกจากนั้น
ยังรวมไปถึงการกระทาที่เป็นครั้งคราว ซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างทันทีทันใด และบีบคั้นความรุนแรง เช่น การจลาจล การ
ยกพวกตีกัน การรวมกลุ่ม และการลอบฆ่านักการเมื อง 8. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระทาที่เป็นความ
พยายามในการที่ จ ะเข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ การปฏิ บั ติ ก ารของราชการ (bureaucratic actions) และนโยบาย
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สาธารณะ (public policy) 9. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระทาที่มีผลต่อการเมืองในระดับชาติ (national
politics) และการเมืองในระดับท้องถิ่น 10. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระทาทางการเมือง ( political
action) แต่ในขณะเดียวกันแต่ละสังคมมีการกระทาทางการเมืองแตกต่างกันออกไปตามบริบทของสังคมนั้นๆเช่นว่า
ในสังคมหนึ่งถือว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการกระทาที่เกิดจากความสมัครใจไม่ว่าจะประสบผลสาเร็จหรือไม่
ก็ตามหรืออาจเกิดขึ้นเพียงบางครั้งคราวหรือต่อเนื่องอาจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ได้ ซึ่งการกระทาเหล่านี้เพื่อ
การมีอิทธิพลในการจัดสรรนโยบายสาธารณะและบริหารนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเลือกผู้นาทางการเมืองทั้ง
ในระดับชาติ และระดั บท้องถิ่น นอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นการกระทาที่สมัครใจของสมาชิกใน
สังคมเพื่อที่จะคัดเลือกผู้ปกครองและกาหนดนโยบายสาธารณะทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การติดตามข่าวสารทางการเมือง การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง
การชุมชนทางการเมือง การช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง การติดต่อสัมพันธ์กับ
ผู้แทนราษฎร ยังรวมถึงลักษณะที่กระตือรือร้นทางการเมืองพิจารณาจากการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่าง
เป็นทางการการ ช่วยเขียนสุนทรพจน์ในการหาเสียง การแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ไม่รวมถึงกิจกรรมที่ไม่สมัครใจ เช่น การเสียภาษี การเป็นทหารหรือเจ้าหน้าที่ตุลาการ
Herbert Mc Closky (1968: 252-253) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กอฟเฟรย์ เค โรเบิร์ต ที่กล่าวว่า
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมโดยสมัครใจของแต่ละบุคคลในกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งการลงคะแนน
เสียง การเป็นสมาชิกและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง เช่น ความเคลื่อนไหว ของพรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ เจ้าหน้ าที่สถาบั นการเมือง กิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ เช่น การอภิปรายทางการเมืองหรือร่วมฟั ง
เหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ ง การชั ก ชวนทางการเมื อ งของ เจ้ าหน้ าที่ ห รือ สมาชิ ก ของกลุ่ ม การเมื อ ง (Geoffrey K.
Robert, 1971 : 145) และการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังได้สะท้อนให้เห็นว่าเป็นเรื่องของกิจกรรมทั้งหลายของ
ประชาชนแต่ละคนที่ต้องการมีอิทธิพลผลักดันหรือยอมรับสนับสนุนต่อรัฐบาล ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการรวมบทบาทใน
การสร้างอิทธิพลผลักดันให้เกิดผลทางการเมืองตามต้องการเท่านั้นยังรวมถึงกิจกรรมที่เป็นที่สนับสนุนและให้เป็นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบัติด้วย (ceremonial and support activities) ส่วนผู้ที่ยอมรับรัฐบาลก็แสดงออกโดยการปรับ
พฤติกรรมตามคาสั่งหรือข้อเรียกร้องของรัฐบาล แต่ผู้ไม่เห็นด้วยก็พยายามสร้างอิทธิพลผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขปัญหาใหม่ ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นทั้งการต่อต้าน เช่น การเดินประท้วง การก่อจลาจล
และทั้งที่เป็นการสนับสนุน เช่น การให้ความร่วมมือกับทางการในการเสียภาษี การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น
Lester W. Milbrath & M. L. Goal ( 1977 : 2) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของซามูเอล ฮันทิงตันและ
จอร์จ ไอ โด มินเกซที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมหรือการกระทาของประชาชนที่ต้องการมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลโดยที่การกระทานั้นเป็นไปทั้งถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย ใช้กาลัง
หรือไม่ใช้กาลัง ทั้งที่สาเร็จหรือล้มเหลว ทั้งที่สมัครใจหรือไม่สมัครใจ รวมถึงกิจกรรมที่การร่วมรณรงค์หาเสียงการ
เลือกตั้ง การรวมตัวกันเพื่อโน้มน้าวหรือกดดันรัฐบาล การประท้วง และการใช้ความรุนแรง (Samuel Huntington
& Jorge I. Dominguez, 1975 : 33) อนึ่ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองจะต้องเป็นเรื่องของกิจกรรมมิใช่ทัศนคติใช้
กับบุคคลทั่วไปมิใช่นักการเมืองหรือผู้นาทางการเมือง เพราะเป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นเรื่องของการมีบทบาทการเมื อง
การจะตัดสินใจว่าจะมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือมีบทบาททางการเมือง อาจถือว่าเป็นลักษณะของบุคคลนั้นกระทา
อยู่ เช่น การเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้ทางานด้านการเมืองเป็นหลัก แต่มีหน้าที่ เพียงการไปสอดแนมหรือหาเสียงให้กับ
ผู้สมัครบ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้น จึงเรียกได้ว่าเป็ นการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Samuel Huntington and Joan
Nelson, 1982 : 5) และจะต้องสะท้อนลักษณะที่สาคัญที่ว่า 1. เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของพลเมืองเฉพาะบุคคล
รวมถึงผู้ที่เฉื่อยชาต่อกฎเกณฑ์ แต่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอาชีพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาล เจ้ าหน้าที่พรรค
การเมือง และพวกหัวคะแนน 2. เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งของรัฐบาล
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล 3. เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองโดยการกระทากิจกรรม ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมืองที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเลือกกาหนดบุคคลในวงการรัฐบาลหรือกดดันรัฐบาล
ให้กระทาตามที่กลุ่มนั้นต้องการ Norman H. Nie and Sidney Verba (1975: 1) สอดคล้องกับแนวคิดของ สุจิต
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บุญบงการ (2542: 36-38) ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ว่า 1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองมี ความหมาย
ในเรื่องของกิจกรรมมิใช่ทัศนคติ ไม่ใช่เป็นเรื่องของความคิด ความรู้สึกหรือความเชื่อ ทางการเมือง แต่ยอมรับว่า
ทัศนคติทางการเมืองมีผลต่อรูปแบบหรือการแสดงออกของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เป็นกิจกรรม 2. การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองใช้กับบุคคลธรรมดาทั่วไป ส่วนนักการเมืองหรือผู้นาทางการเมืองนั้นถือว่าเป็นบทบาททาง
การเมือง (Political role) 3. เป็นเรื่องของการแสดงออกเพื่อให้มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลหรือผูน้ าประเทศ 4.
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการตัดสินใจของผู้นาหรือรัฐบาลแต่อย่างใด แม้ว่าผู้มี
ส่วนร่วมทางการเมืองจะมีวัตถุประสงค์เพื่อกดดันรัฐบาลก็ตามและบางครั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีไม่มากและ
ไม่สามารถผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลได้ตลอดเวลาและทุกๆเรื่อง
ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการส่งเสริมสิทธิและพลังอานาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือ
ชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจาย
ทรัพยากรของชุมชน นอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนา โดยรัฐมาเป็น
การพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยมีการกระจายอานาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาคเพื่อให้
ภู มิภ าคเป็ น เอกเทศ ให้ มี อ านาจทางการเมื อ ง การบริห าร มี อ านาจต่ อรองในการจัด การทรัพ ยากร โดยให้ อ ยู่
มาตรฐานเดียวกันและประชาชนสามารถตรวจสอบได้
งานวิจัยที่ทาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้ มีงานวิจัยที่นามาทบทวน จานวน 8 ชื่อเรื่องดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 งานวิจัยที่นามาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
ผู้แต่ง
1 สุรพล กระแสรัตน์

ปี
2544

2

ปิยะฉัตร พึ่งเกียรติรัศมี

2547

3

ชลลดา แสงมณี

2542

4

2548

5

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ดลมนรรจน์ บากาและคณะ

6

คิม, คิวซิค

2545

7

ปิยะ กิจถาวรและคณะ

2541

8

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์และคณะ

2548

2549

ชื่อเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลตาบลปะลุรู อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมู่บ้าน (กพสม.) ในจังหวัดปัตตานี
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของปัญญาชนมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
(จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส)
ทัศนคติของประชาชนต่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ทัศนะต่อข่าวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์กับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
และประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พฤติกรรมในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ศึกษากรณีเทศบาลเมืองปัตตานี
รูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการสังคมสมบูรณ์แบบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) จากรายงานการวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคัดเลือกจากรายงานการวิจัยที่ปรากฏอยู่ใน
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ฐาน ข้ อ มู ล วิ จั ย จั งห วั ด ชาย แ ด น ใต้ (Southernmost Provinces Research Database – SOREDA) ขอ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งต่อไปนี้ผู้วิจัยจะใช้เขียนคาย่อว่า SOREDA การสืบค้นงานวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดคาสาคัญ (Key words) ในการสืบค้นภาษาไทย ประกอบด้วย “การมีส่วนร่วม” “การเมือง” โดย
มีการปรับตามผลการสืบค้นในแต่ละครั้ง เพื่อนามาใช้ในการระบุคาสาคัญในการสืบค้นครั้งต่อไป ซึ่งผู้วิจัยกาหนด
แหล่ งสืบ ค้ น ข้ อมู ล คื อ เป็ น รายงานการวิ จัย หรือ วิท ยานิ พ นธ์ที่ ป รากฏอยู่ ในฐานข้อ มู ล วิจั ยจั งหวัด ชายแดนใต้
SOREDA ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณ สมบัติตามเกณฑ์การ
คัดเลือกงานวิจัย (Inclusion Criteria) ดังนี้ 1. เป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 2. เป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้ SOREDA 3. เป็นงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ที่ทาการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4. เป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ทาในประเทศไทย
ผลการวิจัย
ผลการสืบค้นข้อมูลและการคัดกรอง พบว่า รายงานการวิจัยที่ศึกษาในประเด็นการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทาการศึกษาในประเทศไทย ที่ปรากฏจากฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้ SOREDA
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ปรากฏว่า มีจานวน 10 ชื่อ
เรื่อง ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แบบคัดกรอง และมีรายงานการวิจัยที่คัดออกจากการทบทวน 2 เรื่อง เนื่องจาก
ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนั้นจึงมีรายงานการวิจัยที่นามาทบทวนจานวน 8 เรื่อง ผลการวิจัยหลักจาก
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาแนกตาม
ประเด็น คือ การมีส่วนร่วม ทัศนคติ พฤติกรรม และรูปแบบและยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วม
ชื่อเรื่อง
ผลการวิจัยหลัก
1. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลปะลุรู มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการไปและไม่ไป
ประชาชนในการเลือกตั้ง : ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 49.30 และ 50.70 ตามลาดับ สาเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิ
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล เลือกตั้งเป็นเพราะติดภารกิจการงาน รองลงมา คือ นักการเมืองไม่ทาตามสัญญา
ตาบลปะลุรู อาเภอสุไหงปา ที่ให้ไว้กับประชาชนและประชาชนเบื่อหน่ายการเลือกตั้ง และสาเหตุที่ไปใช้สิทธิ
ดี จังหวัดนราธิวาส
เลือกตั้งเป็นเพราะไปเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ รองลงมา คือ ไปเลือก
กลุ่มของตนเข้ามาเป็นผู้บริหาร ไปเลือกผู้สมัครที่เป็นเครือญาติและเคยอยู่ร่วมกัน
ในสถาบันหรือสานักเดียวกัน
2. การมีส่วนร่วมทางการ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ใน
เมืองของคณะกรรมการ
จั งหวั ด ปั ต ตานี โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง สวนรายด้ า น คื อ ด้ า นการไป
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อยู่ในระดับสูง ดานการเปนผูมีบทบาทในชุมชน ดานการ
ในจังหวัดปัตตานี
เปนผูสื่อสารทางการเมือง ดานการติดตอกับทางราชการอยู ในระดับปานกลาง
และดานการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมืองอยูในระดับต่า
3. การมีส่วนร่วมทางการ ปัญญาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมทางการเมืองปานกลาง ชาว
เมืองของปัญญาชนมุสลิมใน ไทยมุสลิมที่มีการศึกษาสูงมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบของการเลือกตั้ง แต่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
การมี ส่ วนร่ วมทางการเมื อ งของปั ญ ญาชนมุ ส ลิ ม ในจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ มี
เงื่อนไขหรือปั จจัย ในหลายแง่มุม ปั ญ ญาชนมุสลิ มในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
อาศัยอยู่ในเขตชนบทเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าปัญญาชนที่อยู่ในเขต
เมือง เนื่องจากเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม และการศึกษาของประชากรในพื้นที่
ดังกล่าวที่ยังมีเงื่อนไขทางศาสนาและประชาคมเกษตรเป็นสาเหตุ
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2. ทัศนคติ
ชื่อเรื่อง
4. ความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนใน
3 จังหวัดชายแดนใต้
(จังหวัดยะลา ปัตตานี
และนราธิวาส)

ผลการวิจัยหลัก
- ผลการสารวจความต้องการของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในด้านต่างๆ
คื อ 1. การเมื อ งการปกครอง 2.สั งคม 3. เศรษฐกิ จ 4. การศึ ก ษา 5.ศาสนา 6.
วัฒนธรรม 7. วิถีชีวิต 8. สิ่งแวดล้อม และ 9. สาธารณสุข พบว่า ความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนแบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 1. ความต้องการการมีส่วนร่วม
2.ความต้องการการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3. ความต้องการความ
ยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน และ 4. ความต้องการให้ยอมรับความเป็นอัตลักษณ์
พิเศษของคนในพื้นที่ - ความต้องการที่แท้จริงข้างต้นนามาเป็นกรอบในการกาหนด
นโยบาย แผนงานและโครงการเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆดังนี้ 1. ส่งเสริม
การบริหารจัดการโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 2. การยอมรับเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และ 3. สร้างและส่งเสริมความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคม
5.ทัศนคติของประชาชน 1. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าความไม่สงบมีสาเหตุจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ต่อความไม่สงบในสาม
ความหวาดระแวง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การโฆษณาชวนเชื่อ ความขัดแย้ง
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทางการเมือง การได้รับยอมรับ และยกย่องเชิดชู มาจากผู้ที่ขัดแย้งส่วนตัว และ
เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง 2. ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อสาเหตุของความไม่
สงบที่ไม่แตกต่างกัน 3. ประชาชนมีทัศนคติต่อโรงเรียนถูกเผาและครูถูกฆ่าตาย
เพราะทาลายล้างประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และทุก
ตัวแปรมีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน 4. ประชาชนมีทัศนคติต่อโจรก่อการร้ายจะเรียก
ค่าคุ้มครองเฉพาะคนรวยต่างศาสนิกอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และส่วนใหญ่มีทัศนคติที่
ไม่แตกต่างกั น 5. ประชาชนมี ทั ศนคติต่ อการวางระเบิ ดสะพาน ทางรถไฟ และ
สถานที่ราชการ เพราะโต้ตอบรัฐที่ไม่ให้ความเป็นธรรมและดูถูกกดขี่ข่มเหงชาวไทย
มุสลิมอยู่ในระดับเห็นด้วย และส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน 6. ประชาชนมี
ทัศนคติต่อประชาชนไม่สามรถทางานวันศุกร์ได้เพราะจะถูกตัดหูอยู่ในระดับเห็น
ด้วย และส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน 7. ประชาชนมีทัศนคติต่อประชาชน
ต้องอพยพหนีออกนอกพื้นที่เพราะความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย และส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน 8. ประชาชนมีทัศนคติต่อ
โรงเรียนต้องปิดบ่อยทาให้นักเรียนเรียนไม่เต็มที่เวลาเรียนไม่พออยู่ในระดับเห็นด้วย
และส่วนใหญ่มีทัศคติที่ไม่แตกต่างกัน 9. ประชาชนมีทัศคติต่อประชาชนไม่สามารถ
ตัดยางตอนดึกได้เพราะไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับเห็นด้วย และส่วนใหญ่มีทัศคติที่ไม่
แตกต่างกัน 10. ประชาชนมีทัศนคติต่อผู้ที่ให้ค่าคุ้มครองแก่โจรก่อการร้ายเพราะ
สามารถให้ความปลอดภัยมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในระดับเห็นด้วย และส่วน
ใหญ่ มีทัศคติที่ไม่แตกต่างกัน 11. ประชาชนมีทัศนคติต่อทหารตารวจถูกฆ่าตาย
เพราะเป็นผู้ดูถูกข่มเหงรังแกชาวไทยมุสลิมอยู่ในระดับเห็นด้วย และส่วนใหญ่มีทัศ
คติที่ ไม่แ ตกต่ างกัน 12. ประชาชนมี ทัศ นคติต่อ ประชาชนผู้บ ริสุท ธิ์ถูกฆ่ าเพราะ
ต้องการกดดันและท้าทายอานาจรัฐอยู่ในระดับเห็นด้วย และส่วนใหญ่มีทัศคติที่ไม่
แตกต่างกัน
6.ทัศนะต่อข่าวสารทาง 1. ลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารทางการ
การเมืองจากหนังสือพิมพ์ เมืองคือ ระดับ การศึกษาและเขตที่อยู่อาศัย ลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี
กับการมีส่วนร่วมทางการ ความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองคือ เพศ อายุ ภาษาที่ใช้สื่อสาร
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ชื่อเรื่อง
เมือง ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
และประชาชนใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. พฤติกรรม
ชื่อเรื่อง
7. พฤติกรรมในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล
ศึกษากรณีเทศบาลเมือง
ปัตตานี

ผลการวิจัยหลัก
การเป็นสมาชิก อบต. อาชีพ และ รายได้ 2. ลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การเป็น
สมาชิก อบต. และ อาชีพ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองคือ ภาษาที่ใช้สื่อสาร รายได้ และ เขตที่อยู่อาศัย 3.
พฤติก รรมการเปิ ดรับ ข่าวสารทางการเมื องจากหนั งสือ พิ มพ์ ข องกลุ่ ม ตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับข่าวสารทางการ
เมืองจากหนังสือพิมพ์สูงขึ้นจะมี แนวโน้มการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงขึ้นด้วย 4.
ในด้านความสัมพันธ์ของทัศนะต่อข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่างกับการมี
ส่วนร่วมทาง การเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนะเชิงลบต่อข่าวสารทางการเมือง
จากหนังสือพิมพ์จะมีแนวโน้มการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่า ส่วนกลุ่ มตัวอย่างที่มี
ทัศนะเชิงบวกต่อข่าวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์มีแนวโน้มการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองสูง
ผลการวิจัยหลัก
สรุปสาระสาคัญได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการเกี่ยวกับ
แบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นและส่วนที่สองเพื่อประโยชน์ใน
การบริหารงานของเทศบาล ส่วนแรกตัวแบบทฤษฎีพฤติกรรมทางการเมือง 1.
ความสั มพั นธ์ ของตั วแปรด้านการนั บ ถือ ศาสนากั บ ตัวแปรด้ านระดั บ การศึ กษา
พบว่า ตัวแปรภูมิ หลังด้านการนับถือศาสนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอิทธิพลอย่างมี
นั ย สาคั ญ ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กตั้ งทั้ งการไปใช้ สิ ท ธิเลื อ กตั้ ง เกณฑ์ ที่ ใช้ ในการ
เลือ กตั้งรวมทั้ งการรับ รู้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ย วกั บการเลื อกตั้ง คื อผู้ที่ นับ ถือศาสนา
อิสลามมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยอาศัยเกณฑ์ในแง่คุณสมบัติส่วนตัว
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครโดยดูที่
นโยบาย ผลงานมากกว่า รวมทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมีแนวโน้มได้รับข้อมูลข่าวสาร
การเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่เมื่อมาพิจารณาถึ งความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้านระดับการศึกษากับตัวแปรภูมิหลังด้านการนับถือศาสนาของผู้มี
สิท ธิเลือ กตั้ ง กลั บ พบว่าคนส่ วนใหญ่ ในกลุ่ มผู้ ไม่ มีก ารศึก ษาและมี การศึ กษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรภูมิหลังด้านการนั บถือศาสนากับแบบแผนพฤติกรรมการเลือกตั้งดังกล่าว
ข้างต้น จึงอาจจะเป็นการสะท้อนให้เห็นอิทธิพลของตัวแปรด้านระดับการศึกษา
โดยผ่านตัวแปรภูมิหลังด้านการนับถือศาสนาอีกต่อหนึ่งรูปแบบความสัมพันธ์อัน
ซับซ้อนดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนตามตัวแบบข้างล่างนี้ นอกจากนี้ ในการศึ กษาครั้ง
นี้ยั งพบว่า การมองปั ญ หาในเขตเทศบาลของผู้นั บ ถือศาสนาต่ างกั น จะมีค วาม
แตกต่างกันทั้งประเภทและจานวนของปัญหาคือ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะเห็นว่า
ปั ญ หาส าคั ญ ในเขตเทศบาลคื อ ปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความอยู่ ร อดและการ
ดารงชีวิตในเขตชุมชนเช่น ปัญหาสลัม ปัญหาน้าเสีย ปัญหาขยะ รวมถึงปัญหายา
เสพติ ด ส่ ว นปั ญ หาในความเห็ น ของผู้ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธเป็ น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
คุณภาพชีวิต เช่น ปัญหาน้าประปา ปัญหาการจราจร และปัญหาความสะอาด สรุป
ได้ ว่ามี ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างตั วแปรภู มิ ห ลังทางด้ านศาสนากั บ ทั ศ นะคติ ที่ มี ต่ อ
ปัญหาในท้องถิ่น แต่เมื่อพิจ ารณาจากข้อมูลที่ทาการศึกษาพบว่าตัวแปรทางด้าน
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ชื่อเรื่อง

ผลการวิจัยหลัก
การนับถือศาสนากับรายได้มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนคือ ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
ส่วนใหญ่จะมีรายได้สูง ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีรายได้ต่า ดังนั้นผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นผู้มีรายได้ต่า จึงมองปัญ หาหรือต้องประสบกับ
ปัญหามากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและเป็นปัญหาการดารงชีวิตและความอยู่รอด
ในเขตชุมชนเมือง เช่น ปัญหาสลัม ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเป็นการยืนยันให้เห็น
อีกครั้งว่าตัวแปรภูมิหลังทางด้านศาสนาอาจจะเป็นตัวแปรแทรกระหว่างสัมพันธ์
ข้างต้น ประเด็นนี้ควรจะมีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อขยายผลให้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ระดับการศึกษากับการเป็นฐานนโยบาย การศึกษาครั้งนี้ ทาให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีที่สอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่า ผู้
มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครโดยอาศัยเกณฑ์การดูที่นโยบายมากกว่าผู้
ที่มี ระดั บการศึก ษาต่ากว่า ทั้งที่ มีความเชื่อโดยทั่ วไปว่าในพื้ น ที่จั งหวัดชายแดน
ภาคใต้ตัวแปรทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความสาคัญที่สุดต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมทางการเมืองแต่การศึกษาครั้งนี้กลับให้ข้อสรุปที่ได้มากจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ว่า ถึงแม้ศาสนาจะมีความสาคัญ แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมีค วามสาคั ญ
มากกว่าคือระดับการศึกษาและระดับรายได้ซึ่งส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผ่านตัวแปรทางศาสนา ท าให้ บุคลมีทั ศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองต่างกั น
ส่ว นที่ ส อง ข้อ สรุ ป เพื่ อการบริ ห ารงานของเทศบาลเป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ
ชี้ให้เห็นถึงปัญ หาสาคัญ ในเขตเทศบาล รวมทั้งทั ศนคติของประชาชนต่อผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้กับเทศบาลเมือง
ปัตตานีในการศึกษา การกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการ
ดาเนิน งานของเทศบาล ดังนี้ 1.ปัญ หาสาคัญ ในเขตเทศบาลเมืองปั ตตานี พบว่า
ปัญหาน้าประปา ปัญ หายาเสพติด ปัญ หาน้าเสีย ปัญ หาชุมชนแออัดและปัญหา
ทางเดินเท้า เป็นปัญหาสาคัญที่เทศบาลเมืองปัตตานีควรจะต้องเร่งดาเนินการศึกษา
และหาแนวทางแก้ ไขโดยเร่ งด่ ว นต่ อ ไป 2. ส่ ว นทั ศ นคติ ข องประชาชนต่ อ การ
ดาเนินงานของเทศบาล พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามตาบลต่างๆเห็นว่าเทศบาลควร
ปรับปรุงด้านการจราจร น้าประปา ความสะอาด ขยะ ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พื้นที่ตาบลสะบารัง
4. รูปแบบและยุทธศาสตร์
ชื่อเรื่อง
ผลการวิจัยหลัก
8. รูปแบบและยุทธศาสตร์
1. รูปแบบของการจัดการสังคมสมบูรณ์แบบ มีองค์ประกอบดังนี้ 1) ผู้นาที่มี
การจัดการสังคมสมบูรณ์แบบ ประสิทธิภาพ 2) ชุมชนมีอุดมการณ์แนวคิด หลักการ 3) การมีส่วนร่วมของ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาชิกในชุมชน 4) มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5) มีการพัฒนาอาชีพ และ
6) มีก ารพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต องค์ ป ระกอบเหล่ านี้ ท าให้ ชุม ชนเข้ ม แข็ งและ
สามารถที่จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าเป็นสังคมสมบูรณ์แบบ 2. ยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาหมู่บ้าน ประกอบไปด้วย 1) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพคน
และสั งคม 2) ยุ ท ธศาสตร์ในการพั ฒ นาระบบนิ เวศและสภาพแวดล้ อ ม 3)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาและร่วม
พัฒนา และ 4)ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้วิจัยดาเนินการอภิปรายผลในประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
1. เมื่อพิจารณางานวิจัยส่วนใหญ่ที่พบ จะเห็นได้ว่าเป็นงานวิจัยที่เน้นด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง
และทัศนคติที่มีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งนี้ อาจจะเป็นผลมาจากการใช้คาค้น ได้แก่ “การมีส่วนร่วม” “การเมือง”
พร้อมกัน จึงทาให้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เลือกผลงานที่มีคาดังกล่าวอยู่ด้วยกันเป็นคาสาคัญ ดังนั้น ลักษณะงานที่
ได้จึงเป็นด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ระหว่างคาค้นดังกล่าวนั่นเอง
2. เมื่อเปรียบเทียบด้านระเบียบวิธีวิจัย พบว่า ผลงานส่วนใหญ่ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา
ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนามาแก้ไขปัญหาของสังคม
ทั้งนี้ อาจจะด้วยธรรมชาติของเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านสังคมซึ่งเป็นมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์มากกว่ามนุษยศาสตร์ จึง
ค้นพบผลงานเชิงปริมาณมากกว่างานวิจัยเชิงพรรณนา
3. เมื่อพิจารณาในแง่ของประเด็นการวิจัย พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่สนใจยังพบได้น้อย จึงเห็นว่า การผลิตผลงานที่เป็นข้ออภิปรายด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรมีการส่งเสริมให้เกิดความครอบคลุมมากกว่านี้
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ คือ ได้เห็นทิศทางการวิจัยและเนื้อหาที่ถูกมุ่งเน้นในการเชื่อมโยงมิติของสังคมเข้ากับคนใน
พื้นที่ว่าในแง่ของงานอภิปรายเชิงมโนทัศน์ที่อิงพื้นฐานทางสังคมมีจานวนมากพอสมควร แต่ยังขาดงานวิจัยที่เป็น
การพิสูจน์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทจริงๆของคนในพื้นที่ต่อสังคม ดังนั้น การศึกษาราย
กรณีจึงเป็นทิศทางการวิจัยที่ควรแก่การส่งเสริมในการออกแบบงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะมีการอ้างอิงจากบริบทของกรณีศึกษาไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นไปตามหลักคิดของ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
ข้อเสนอแนะ
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้
พบข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการแยกสังเคราะห์เนื้อหาของการวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับมนุษยศาสตร์ในแต่ละหัวข้อเพื่อ
ประมวลรวมองค์ความรู้ด้านนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
2. ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยรายกรณีในประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
มากขึ้น เพื่อแสดงหลักฐานที่หนักแน่นจากบริบทพื้นที่ของสังคมในประเทศต่างๆว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีบทบาทอย่างไรบ้างในสังคมปัจจุบัน
3. ควรมีการส่งเสริมให้ทางานวิจัยที่ตอบตามโจทย์ขององค์ประกอบการศึกษาในประเด็นการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ เช่น สร้างเป็นชุดโปรแกรมการวิจัยที่มีหลายโครงการย่อยๆ
เพื่อให้ข้อค้นพบสามารถเชื่อมโยงสนับสนุนกันเองได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
เอกสารอ้างอิง
คิวซิค คิม. (2545). ทัศนะต่อข่าวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
จันทนา สุทธิจารี. (2544). “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ในการเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน. กรุงเทพฯ.
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การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Development of 12 value promotion activities
for Undergraduate students Chaiyaphum Rajabhat University
กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 2) เพื่อพัฒ นา
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยการผสานวิธี
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะ จานวน 1,131 คน ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างจาแนกชั้นภูมิตามรายชั้นปี กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่ 1) กลุ่มภาคีร่วมพัฒนา 2) กลุ่มผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 3) กลุ่มผู้นานักศึกษา 4) กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัคร จานวนรวม 60 คน เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ คือ
1) แบบสอบถาม 2) แบบประเมิ น ความพึ งพอใจ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การประชุมระดมความเห็นแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม
การสัมภาษณ์กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า
1. นักศึกษามีการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการในระดับมาก คือ 1) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครูบาอาจารย์ 2) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่ อผู้อื่น เผื่อแผ่และ
แบ่งปัน ตามลาดับ
2. การพั ฒ นากิ จ กรรมส่ งเสริม ค่ านิ ย ม 12 ประการ พบว่า กิ จ กรรมร้ านซื่ อ สั ต ย์ ไร้ ค นขาย เป็ น
กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ “ความรู้คู่คุณธรรม” และใช้ส่งเสริมความซื่อสัตย์ของนักศึกษาได้
คาสาคัญ : การพัฒนากิจกรรม, กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม, ค่านิยม 12 ประการ
Abstract
The purposes of this research were : 1) to studied the level of compliance with 12
values 2) to developed 12 value-added activities for undergraduate students Chaiyaphum
Rajabhat University. By used mixed methodologies of quantitative and qualitative research. The
sample size was regular students of year 1-4, all faculties total 1,131. Sampling method
classification by year. Qualitative target group include 1) joint development partners groups 2)
university administrator group 3) student leadership group 4) volunteer student group, total 60.
The Quantitative research tools were 1) questionnaire 2) satisfaction evaluation. The statistics
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. Qualitative research tools
include participatory brainstorming, group discussion and group interview. Data were analyzed by
content analysis. The results were as follows :
1. Students follow 12 values at a high level were 1) grateful to parents, teacher 2)
patriotism, religion, king 3) morally, keep the faith, wish well for others, share.
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2. The development of 12 values promotion activities were the honest shop without
the seller, this activities was linking to the image “Knowledge and Morality” and use to promoting
the honesty of students.
Keywords: Activity development, Promotion activities, 12 values
บทนา
สถานการณ์ บ้ า นเมื อ งของประเทศไทยในปั จ จุ บั น นี้ น่ า เป็ น ห่ ว งยิ่ ง ผู้ ค นต่ า งแสวงหาอ านาจและ
ผลประโยชน์ ส่วนตนตามกระแสโลกาภิ วัต น์ที่ มุ่ งความเจริญ ทางวัต ถุนิ ยมและวัฒ นธรรมบริโภคนิ ยม ส่ งผลให้
สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตหลายด้าน ทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาการก่ออาชญากรรม ปัญหาการค้า
ยาเสพติด การย่อหย่อนในศีลธรรม การขาดระเบียบวินัย มีการเอารัดเอาเปรียบและเบียดเบียนซึ่งกันและกัน สิ่ง
เหล่านี้ล้วนมาจากปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะปัญหาการพัวพันการทุจริตคอรัปชั่นในระดับผู้นา
ประเทศ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นถดถอยในตัวแบบปฏิ บัติที่ ดีและท าให้สังคมเสื่อมทรามลง ความเสื่อมทรามทาง
คุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนี้ มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน จากปัญหาดังกล่าว
รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมด้วยการกาหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น คนดีศรี
สังคม ครูดีศรีแผ่นดิน ลูกกตัญญู หมู่บ้านรักษาศีลห้า ซึ่งเป็นความหวังในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เ กิด
ขึ้นกับสังคมไทย เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย คุณธรรม
เร่งด่วนที่ต้องเร่งดาเนินการ คือ ค่านิยม 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แก่ 1) มีความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครูบาอาจารย์ 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอัน
งดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8) มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9) มีสติ
รู้ตัว รู้คิด รู้ทา ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาและ 12) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
รัฐบาลคาดหวังให้ค่านิยม 12 ประการ เป็นบรรทัดฐานของความประพฤติที่ยึดเหนี่ยวสังคมไทยให้
สัมพันธ์ต่อกัน ด้วยความเกื้อกูลและร่วมกันสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ พร้อมกับการพัฒนาเยาวชนยุคใหม่ในอนาคต
โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการขัดเกลาขั้นสุดท้ายของระบบการศึกษาก่อนออกไปทางานรับใช้และ
พัฒนาสังคม การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
ได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีความรับผิดชอบ นาไปสู่การพัฒ นา
ประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ที่ผ่านมาการเรียนการสอนเพียงถือเอา “วิชา” เป็นตัวตั้ง ไม่ได้ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมเท่าที่ควร ก่อให้เกิดปัญหาสุดประมาณ เพราะบัณฑิตทาอะไรไม่เป็น อยู่ร่วมกันไม่เป็น ไม่รู้จักตนเอง และ
ไม่เข้าใจเพื่อนมนุษย์ ส่งผลให้สังคมขาดจริยธรรม ย่อมนาไปสู่ความวิปริตแปรปรวนและความรุนแรง (สุภาพ ณ นคร
, 2550 : 10)
พันธกิจสาคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คือการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกผันต่อท้องถิ่น ในประเด็นคุณธรรมนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ออก
ประกาศข้อกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ก าหนดไว้ ได้ แ ก่ 1) มี ค วามรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ กตัญญูรู้คุณ 2) มีจิตสาธารณะ รู้เสียสละ รู้รักสามัคคี 3) สืบสานศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย
และประเพณี ที่ดีงาม ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2556-2560 โดยภาพรวมมี
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ขอบเขตเนื้อ หากิจกรรมทั้งหมด ยังไม่ค รอบคลุมค่ านิ ยม 12 ประการ ทั้ งในด้านความรู้ รูป แบบ กระบวนการ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ถือว่าเป็นการวางแผนจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผ่านระบบงานประจาเพียงฝ่ายเดียว
โดยที่นักศึกษาและภาคีร่วมพัฒนาไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนแต่อย่างใด โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ในการปฏิบัติทุกขั้นตอน จะช่วยสร้างความตระหนักของนักศึกษาให้ยอมรับและเรียนรู้นาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
จากที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น แสดงให้ เห็ น ว่ าคุ ณ ธรรมจริย ธรรมของบั ณ ฑิ ต เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ยิ่ งของ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และยังเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน ถือเป็นความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างคุณ ธรรมจริยธรรมทั้งในด้านความรู้ที่สาคัญ
(Cognitive) เห็นคุณค่า (Affective) ปฏิบัติได้ (Psychomotor) ดังนั้นเพื่อให้ได้บัณฑิ ตที่มีคุณธรรมสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงควรพัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยนักศึกษายอมรับและนาไปปฏิบัติได้
อย่างชื่นชมเหมาะสม กับยุคประเทศไทย 4.0 เสริมสร้างคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในการ
พัฒนาประเทศต่อไป การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 2) เพื่อ
พัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ทบทวนวรรณกรรม
ค่านิยม (Value) เป็นแก่นของวัฒนธรรม เป็นคุณค่า ความถูกต้องที่สังคมยกย่อง ค่านิยมมีความสาคัญ
ต่อความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม สังคมใดที่มีค่านิยมที่เหมาะสมและถูกต้อง สังคมนั้นย่อมจะเจริญก้าวหน้า
และหากสังคมใดมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสม จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนา นาไปสู่ความเสื่อมของสังคม ดังนั้นค่านิยมจึง
เป็นกระจกสะท้อนวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ และเป็นตัวชี้วัดความประพฤติของบุคคล มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของ
บุคคล ทาให้สังคมมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ธรรมชาติของค่านิยมจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคม สามารถอธิบาย
และจัดลาดับความสาคัญได้ โดยการวิเคราะห์ ประมวลเทียบเคียงซึ่งกันและกัน แล้วจัดเก็บเป็นระบบ สามารถดึง
ออกมาเทียบกับสถานการณ์ได้เมื่อต้องการประเมินคุณค่า
ค่านิยมมีอิทธิพลต่อบุคคลในการแสดงพฤติกรรม ได้แก่ 1) ช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับคุณค่าที่ควรกระทา 2)
กาหนดท่าทีต่อเหตุการณ์ที่กาลังเผชิญ 3) สร้างมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ ความดี ความงามที่ยึดถือ 4) เลือก
ความสร้างความสัม พันธ์และกิจกรรมทางสังคม 5) กาหนดความคิ ดและแนวทางปฏิบัติ 6) สร้างหลักศีลธรรม
เชื่อมโยงไปยังเหตุผลในการกระทา ในการวัดค่านิยมนั้น อาจวัดได้จากความสนใจหรือเจตคติ สังเกตได้จาก 1) สิ่งที่
ได้เลือกทาว่ามีคุณ ค่าหรือไม่มีคุณ ค่า 2) ทิศทางของความสนใจ 3) คาพู ดขณะสนทนา 4) การเขียน ที่แสดงถึง
เหตุผล หลักการ อุดมการณ์ ความฝันและรสนิยม
สานัก งานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 70-73) น าเสนอยุท ธศาสตร์การเสริม สร้างและพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษาไทย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) สร้างเครือข่ายขยายผล บ้าน วัด โรงเรียน ได้แก่
(1) สร้างความตระหนัก (2) สร้างแกนนา (3) สร้างแนวร่วมเครือข่าย 2) สร้างต้นแบบสืบทอด ได้แก่ (1) ส่งเสริม
สนับสนุนการสืบค้น ถอดรหัสความเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้ งในและนอกสถานศึกษา (2) สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความดี (3) สนับสนุนขยายผลการทาความดีให้เป็นพลังของคนทาความดี ที่ร่วมกัน
ขับ เคลื่อ นชุม ชนให้ เข้ม แข็ง และสั งคมอยู่เย็ น เป็ น สุ ข ร่วมกั น 3) สร้างเจตคติ ได้ แก่ (1) รณรงค์ เพื่ อ เสริม สร้ าง
คุณ ธรรมจริย ธรรมในระบบการศึ ก ษาไทย (2) ผลิ ต และเผยแพร่สื่ อ อุป กรณ์ เพื่ อ การรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ให้
แพร่หลายต่อเนื่อง (3) อบรมพัฒนาจิตแก่นักศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป
การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ให้กับบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาไทย นับเป็นเรื่องท้ าทายท่ามกลาง
ความคาดหวั งของสั งคม บั ณ ฑิ ต ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ งมี ม าตรฐานด้ า นความรู้ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก การพัฒนาค่านิยมเป็น
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กระบวนการพัฒนาจิตใจ ให้มีจิตสานึกที่ดี อันเป็นพื้นฐานสาคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ได้แก่ 1)
จิตสานึกทางด้านศีลธรรม 2) จิตสานึกทางด้านสังคม และ 3) จิตสานึกสาธารณะ
จานงค์ อดิวัฒ นสิทธิ์ (2541 : 21-36) อธิบายว่า กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมี 7 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย 2) การกาหนดปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 3) กาหนดเป้าหมายของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 4) การวางแผนกาหนดวิธีการและขั้นตอนการพัฒนา 5) การดาเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ 6)
การวิเคราะห์ผลและประเมินผลการดาเนินการ 7) การสรุปผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นอกจากนั้นแล้ว สาเหตุของพฤติกรรมค่านิยม ยังสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีต่างๆ ดังนี้
ทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยม เชื่อว่า โครงสร้างของความคิดพื้นฐานในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของบุคคล
เกิดจาก 1) แรงจูงใจ ได้แก่ การได้รับการยอมรับ การรู้ว่าตนเองมีความสามารถ การเคารพและรู้จักตนเองอย่าง
แท้จริง และเกิดจาก 2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นพื้นฐานของบรรทัดฐานทางจริยธรรม 3) พัฒนาการทางจริยธรรม
เป็นไปตามระดับขั้นพัฒนาการ โดยมีพื้นฐานมาจากการให้เหตุผล การรับรู้ทางสังคม และบทบาททางสังคมของแต่
ละบุคคล สาหรับการตัดสินคุณธรรมนั้น เป็นผลมาจากประสบการณ์ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ทฤษฎีกลุ่มจิตนิยม เชื่อว่า พัฒ นาการทางจริยธรรมของบุคคลขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพในการเรียนรู้
ทางด้านจิตใจ ครอบคลุมความสนใจ เจตคติ ค่านิยม ลักษณะนิสัยของบุคคล มีขั้นตอนสาคัญ ได้แก่ 1) การรับรู้ 2)
การตอบสนอง 3) การเห็นคุณค่า 4) การจัดระบบ 5) การพัฒนาเป็นนิสัย
ทฤษฎี ก ลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม เชื่ อ ว่า พฤติ ก รรมของบุ ค คลเป็ น ผลที่ เกิด ขึ้ น จากการได้ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่งแวดล้อม และจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลที่ได้รับจากการกระทาที่เกิดขึ้ นในสภาพแวดล้อมนั้น มีขั้นตอนที่สาคัญ
คือ 1) บ่งชี้หรือกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน 2) ใช้แรงเสริมที่เหมาะสมและถูกหลักการ 3) ติดตามสังเกต
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทฤษฎี ก ลุ่ ม จิ ต พฤติ ก รรมศาสตร์ เชื่ อ ว่ า สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมของบุ ค คลส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จาก 1)
สถานการณ์ 2) จิตเดิม 3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์กับจิตเดิม 4) จิตตามสถานการณ์ หรือ การปรับตัวเมื่ออยู่
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ทฤษฎีตามแนวคิดสังคมวิทยา เชื่อว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการขัด
เกลาทางสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้เรี ยนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับบรรทัดฐาน
จารี ต ประเพณี ขนบธรรมเนี ย ม และการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต่ างๆจากการเรีย นรู้ นั้ น จะท าให้ บุ ค คลมี พ ฤติ ก รรม
บุคลิกภาพ ค่านิยม เจตคติ แรงจูงใจที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมของตน
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์มาจากการสังเกตหรือการเลียนแบบ และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว มีกระบวนการ คือ 1) การเอาใจใส่ 2) การจดจา 3) การเลียนแบบ 4) แรงจูงใจ
การเลียนแบบมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการรับมา และขั้นการกระทา ดังนั้น พฤติกรรมของครอบครัว สถานศึกษา และ
ผู้นาในสังคมประเทศชาติ บุคคลสาธารณะย่อมมีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน
จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า นักศึกษาได้รับการปลูกฝังค่านิยมตามกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม มาโดยลาดับตามพัฒนาการแห่งช่วงวัย ผ่านการรับรู้ เอาใจใส่ จดจา ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบ พัฒนา
เป็ น นิ สั ย และปรับ ตั ว เมื่ อ อยู่ ในสภาพแวดล้ อ มที่ เหมาะสม ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจแสดงพฤติ ก รรมค่ า นิ ย มใน
ชีวิตประจาวัน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ เพื่อสร้างคนดี สร้างสังคมสันติสุข จึงเป็น
โอกาสในการศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ นาสู่การพัฒนากิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ท้า
ทาย ท่ ามกลางความคาดหวั งของสั งคม และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ซึ่ งสะท้ อ นถึ ง
ภาพลักษณ์ “ความรู้คู่คุณธรรม” ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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การปฏิบัตติ าม
ค่านิยม 12 ประการ

กระบวนการพัฒนากิจกรรม
1. ขั้นศึกษาสถานการณ์ ปัญหา
2. ขั้นการวางแผนออกแบบกิจกรรม
3. ขั้นสร้างกิจกรรม
4. ขั้นทดลองปฏิบัติกิจกรรม
5. ขั้นประเมินผลกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยม 12 ประการ
ความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยม 12 ประการ

วิธีการวิจัย
ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ประชากรเป็นนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกคณะ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2559 ได้แก่ ปีที่ 1 จานวน 1,061 คน ปีที่ 2
จานวน 1,137 คน ปีที่ 3 จานวน 1,092 คน ปีที่ 4 จานวน 730 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 4,312 คน
1.1 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 จาแนกชั้นภูมิ ตามรายชั้น
ปี ปีที่ 1 จานวน 290 คน ปีที่ 2 จานวน 295 คน ปีที่ 3 จานวน 293 คน ปีที่ 4 จานวน 258 คน รวมทั้งสิ้นจานวน
1,131 คน โดยใช้สูตรคานวณ กรณีทราบขนาดประชากรของยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,
2543 : 4)
1.2 กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ จานวน 60 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ดังนี้
1.2.1 กลุ่มภาคีร่วมพัฒนา ได้แก่ 1) วัฒนธรรมอาเภอเมืองชัยภูมิ 2) สาธารณสุขอาเภอเมือง
ชัยภูมิ 3) ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 4) ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดชัยภูมิ 5)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย 6) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 7)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เขต 30 8) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยภูมิ 9) ผู้กากับการสถานีตารวจอาเภอเมืองชัยภูมิ 10) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านพลัง จังหวัดชัยภูมิ 11) ผู้
บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ รวมจานวน 11 คน
1.2.2 กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้แก่ 1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 3) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 4) รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ 7) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8) รอง
คณบดี ฝ่ ายกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะพยาบาลศาสตร์ 9) รองคณบดี ฝ่ ายกิ จการนั ก ศึ ก ษา คณะบริห ารธุร กิ จ 10)
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา รวมจานวน 10 คน
1.2.3 กลุ่มผู้นานักศึกษา ได้แก่ 1) นายกองค์การบริหารนักศึกษา 2) นายกสภานักศึกษา 3)
นายกสโมสร คณะครุศาสตร์ 4) นายกสโมสร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5) นายกสโมสร คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 6) นายกสโมสร คณะรัฐศาสตร์ 7) นายกสโมสร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8) นายกสโมสร คณะ
พยาบาลศาสตร์ 9) นายกสโมสร คณะบริหารธุรกิจ รวมจานวน 9 คน
1.2.4 กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัคร ได้แก่ นักศึกษาที่สมัครร่วมกิจรรมโครงการ รวมจานวน 30
คน
2. เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ ผ่ านการตรวจสอบ
คุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่า IOC ในช่วง 0.76-1.0
แล้วนาไปทดลองใช้ กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 3 จานวน 30 คน
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ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 และ 0.92 ตามลาดับส่วนเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การประชุมระดม
ความเห็นแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์กลุ่ม ได้ปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ใช้วิธีการเก็บรวบรวมตามกระบวนการพัฒนากิจกรรมส่งเสริม ค่านิยม
12 ประการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นศึกษาสถานการณ์ ปัญหา ใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ โดยนักศึกษาอาสาสมัครเก็บรวบรวมข้อมูล นาข้อมูลมาประมวลผลเป็นข้อมูล
พื้นฐาน ได้แก่ 1) สถานภาพทั่วไป 2) การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 3) แนวทางการพัฒนากิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยม 12 ประการ
2. ขั้นการวางแผนออกแบบกิจกรรม ใช้วิธีศึกษาโดยจัดประชุมระดมความเห็นแบบมีส่วนร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณ ภาพทุกกลุ่ม โดยนาเสนอข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อย ให้แต่ ละกลุ่มร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมและพฤติกรรมเป้าหมาย นาเสนอร่างกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ รวมทั้งให้ข้อเสนอเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบัติการ
3. ขั้นสร้างกิจกรรม ใช้วิธีศึกษาโดยจัดสนทนากลุ่มกับกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัคร เพื่อศึกษาการนา
กิจกรรมไปทดลองปฏิบัติ ประกอบด้วย ประเด็น 1) การเลือกกิจกรรม 2) การพิจารณาความเหมาะสม 3) วิธีดาเนิน
กิ จ กรรม 4) การเตรี ย มความพร้ อ มได้ แ ก่ ระยะเวลา ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ทุ น สถานที่ การประสานงาน 5) การ
ประชาสัมพันธ์ 6) การประเมินผล และ 7) การสรุปผลกิจกรรม
4. ขั้น ทดลองปฏิบั ติ กิจ กรรม ใช้วิธีศึ กษาโดยทดลองปฏิ บัติ จริงกับ กลุ่ม นั กศึ กษาอาสาสมั ครตาม
กาหนดไว้ในขั้นตอนสร้างกิจกรรม
5. ขั้นประเมินผลกิจกรรม ใช้วิธีศึกษาโดยใช้ 1) สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัคร 2) ประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาทั่วไปที่ร่วมกิจกรรม 3) รายงานผลการดาเนินกิจรรมต่อคณะ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ต ามค่ า นิ ย มไทย 12 ประการ พบว่ า นั ก ศึ ก ษา มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ใน
ภาพรวม ในระดับมาก ( X = 4.21) ด้านที่ปฏิบัติในระดับมาก คือ 1) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
( X = 4.39) 2) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ( X = 4.32) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดี ต่อผู้อื่น เผื่อ
แผ่และแบ่งปัน ( X = 4.21) ตามลาดับ
2. ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ พบว่าดังนี้
2.1 ผลการวางแผนออกแบบกิ จกรรมส่งเสริม ค่านิ ยมไทย 12 ประการ พบว่า กลุ่ม เป้ าหมาย
ร่วมกันออกแบบและการนาเสนอกิจกรรม จานวน 12 กิจกรรม ได้แก่ 1) รู้รักแผ่นดินไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2) ร้าน
ซื่อสัตย์ ไร้คนขาย 3) ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของความดี 4) ชีวิตคือการเรียนรู้ เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน
ยกระดับอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ยิ้มสยาม งามอย่างไทย รักษ์ผ้าไทย นบไหว้อ่อนน้อม 6) สมาทานศีล 5 ปฏิบัติ
ธรรม วันธรรมสวนะ 7) ค่ายอาสาประชาธิปไตย น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ ร่วมแรงร่วมใจจัดการขยะ 8) วินัยจราจร สู่
ชุมชนต้นแบบวินัยจราจร 9) ฝึกสติ รู้คิด รู้ทา ตามรอยเท้าพ่อ 10) สวนผักราชภัฏพอเพียง 11) เสริมสร้างกายใจ
เข้มแข็ง พร้อมรับใช้สังคม 12) ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง
2.2 ผลการสร้างกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ พบว่า กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครคัดเลือก
กิจกรรมร้านซื่อสัตย์ ไร้คนขาย เป็นกิจกรรมทดลองปฏิบัตินาร่อง เนื่องจากเป็นค่านิยมพื้นฐานที่ทุกคนควรถือปฏิบัติ
มีความเหมาะสมกับช่วงเวลา สามารถดาเนินการและสังเกตผลได้ง่าย ใช้ระยะเวลา 1 เดือน และได้จัดเตรียมดาเนิน
กิจกรรมเชิงระบบ
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2.3 ผลการทดลองปฏิบัติกิจกรรม ร้านซื่อสัตย์ ไร้คนขาย พบว่า การจาหน่ายโดยภาพรวม ได้รับ
เงินไม่ครบตามจานวนสินค้าที่วางจาหน่ายไว้ประจาวัน เฉลี่ยวันละ 4.65 บาท อย่างไรก็ดีผลประกอบการยัง มีกาไร
จัดสรรเพื่อประโยชน์สาธารณะได้
2.4 ผลการประเมินกิจกรรม ร้านซื่อสัตย์ ไร้คนขาย พบว่า นักศึกษาอาสาสมัครพึงพอใจในการ
ดาเนิ น กิจ กรรมมาก ประสงค์จ ะให้ มี ก ารด าเนิ น การอย่ างต่ อเนื่ อ ง มี ส่ วนร่ว มในกิ จกรรมอย่ างกระฉั บ กระเฉง
รับผิดชอบหน้าที่และแก้ปัญหาเฉพาะได้ ส่วนลูกค้ามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยภาพรวม ในระดับมาก ( X =
4.51) ข้อที่มคี วามพึงพอใจในระดับมาก สามลาดับแรก คือ 1) ความประทับใจในร้านซื่อสัตย์ ไร้คนขาย ( X = 4.77)
2) เชื่อมโยงถึงภาพลักษณ์ “ความรู้คู่คุณธรรม” นักศึกษาได้ ( X = 4.68) 3) กิจกรรมนี้ใช้ส่งเสริมความซื่อสัตย์ของ
นักศึกษาได้ ( X = 4.67) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวชื่นชมและยกย่องกิจกรรมร้านซื่อสัตย์ไร้คนขาย
พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับนักศึกษาอาสาสมัคร
อภิปรายผล
ผลการศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยมไทย 12 ประการ พบว่า นักศึกษา มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก
คือ 1) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 2) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีศีลธรรม รักษาความ
สัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึก ษาเชื่อว่าการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนถือเป็นการตอบ
แทนบุญคุณพ่อแม่ ต้องการปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพ่อแม่และครูอาจารย์ รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
เชื่อมั่นศรัทธาหลักธรรม คาสอนในศาสนา มีจิตเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ถือได้ว่าทั้งสามสถาบันเป็นสถาบัน
ทีข่ ัดเกลามาอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่วัยเด็ก ผลการศึกษาสอดคล้องกับ สานักประเมินผลการจัดการศึกษา (2560 : 2427) พบว่า ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีความยึดมั่นและปฏิบัติในด้านที่ 1 ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ด้านที่ 3 ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ สูงกว่าค่านิยมด้านอื่น และ พิมพ์ผกา แดงสุวรรณ (2558 :
81-84) พบว่า พฤติกรรมของนักเรียนตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดี
มาก เรียงตามลาดับ คือ ความกตัญญูกตเวที ภูมิใจในความเป็นไทย มีวินัยรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
เมตตากรุณา
ในประเด็นนี้ กฤษณา พันธุ์มวานิช (2550 : 25-27) อธิบายว่า ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นความรัก
สานึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย หวงแหนมาตุภูมิ รวมทั้งศรัทธาปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อให้การ
ด าเนิ น ชี วิ ต มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป็ น ตั ว ก ากั บ ท าให้ เ กิ ด ความดี ง ามในสั งคม เช่ น เดี ย วกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2553 : 17) อธิบายว่า หลักคาสอนทางศาสนาเป็นเสมือนหลักยึดเหนียวทาง
จิตใจ การที่บุคคลสามารถนาหลักศาสนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ย่อมทาให้ไม่หวั่นไหวไปกับ
การแปรปรวนทางสังคม
ผลการศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยมไทย 12 ประการ สอดคล้องกับทฤษฎี จาแนกระดับคุณ ภาพการ
เรียนรู้ด้านจิตใจของ บลูมและมาเซีย (Bloom, 1956 ; Masia, 1964 อ้างถึงใน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน,
2542 : 17-18 ; ทิศนา แขมมณี , 2546: 44-46) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเรียนรู้ด้านจิตใจจะครอบคลุมความสนใจ เจต
คติ ค่านิยม ลักษณะนิสัยของบุคคล การเกิดเจตคติและการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล มีขั้นตอน คือ
1) ขั้นการรับรู้ 2) ขั้นการตอบสนอง 3) ขั้นการเห็นคุณค่า 4) ขั้นจัดระบบ 5) ขั้นการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย การ
เรียนรู้ด้านจิตใจของบุคคลมีเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไป เริ่มจากการให้บุคคลมีโอกาสรับรู้และสนใจในเรื่องที่
จะปลูกฝัง มีโอกาสในการตอบสนองต่อสิ่งที่สนใจ เห็นคุณค่าของสิ่งที่ปฏิบัติ และนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันอย่าง
สม่าเสมอและการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัยในที่สุด
และสอดคล้องกับทฤษฎีจริย ศึกษาของ ซุทเทอร์แลนด์ (Sutherland, 1988 อ้างถึงใน สาคร อุ่นผาง,
2556 : 47) ทฤษฎีนี้ มีความเชื่อพื้นฐานว่า เมื่อบุคคลมีโอกาสได้ใช้เหตุผลแล้ว ย่อมจะนาไปสู่การตัดสิน ค่าทาง
จริยธรรมร่วมกันได้ แม้ว่าจะให้เสรีภาพแก่บุคคลได้ตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีอิสระก็ตาม ควรจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ใช้เหตุผลนี้ และเสนอให้ใช้เทคนิคกลุ่มอภิปราย ภายใต้บรรยากาศของกลุ่มแบบเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ปราศจาก
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การเย้ยหยัน หรือการแสดงกิริยาก้าวร้าวต่อกัน และครูต้องไม่กาหนดข้อสรุปของบทเรียนให้แก่ผู้เรียน หรืออาจ
ดาเนินการกลุ่มอภิปรายตามแนวคิดของเทคนิควิธีกระจ่างค่านิยม
ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายร่วมกันออกแบบและการ
นาเสนอกิจกรรม จานวน 12 กิจกรรม ในการสร้างกิจกรรมนั้นกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครได้คัดเลือกกิจกรรมร้าน
ซื่อสัตย์ ไร้คนขาย เป็นกิจกรรมทดลองปฏิบัตินาร่อง โดยกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัคร ได้ประชุมและร่วมกันอภิปราย
เพื่อจัดเตรียมระบบดาเนินงาน เมื่อทดลองปฏิบัติกิจกรรมจริง พบว่า การจาหน่ายได้รับเงินไม่ครบตามจานวน เฉลี่ย
วันละ 4.65 บาท ส่วนการประเมิ นผลกิจกรรม พบว่า นักศึกษาพึงพอใจในการดาเนินกิจกรรมมาก กิจกรรมนี้
ส่งเสริมภาพลักษณ์ “ความรู้คู่คุณธรรม” และสะท้อนความซื่อสัตย์ของนักศึกษาได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ให้นักศึกษา
อาสาสมัครมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมเองทุกขั้นตอน ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ตั้งแต่การการวาง
แผนการออกแบบ น าเสนอความคิดเห็ น การอภิ ปรายแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น รับฟั งความคิดเห็น ซึ่งกัน การ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรม ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหา การแสดงความรับผิดชอบ รวมถึงการประเมินคุณค่าของส่งเสริม
ความดีต่อสังคม
ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ศักดิ์ ระพี (2543 : 26-29) พบว่า ควรให้เยาวชนประเมินและตัดสินใจเลือก
ค่านิยมได้ด้วยตนเอง ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ เพราะได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว ผ่านวิธี
ปฏิบัติของจิตสานึก สะท้อนถึงการประเมินค่า การตัดสินใจ ผลที่เกิดขึ้นต่อตนและสังคมที่มีสติสัมปชัญญะกากับ
ค่านิยมที่สมบูรณ์เกิดจากกระบวนกระจ่างค่านิยม 7 ประการ คือ 1) การเลือกอย่างอิสระ 2) การเลือกจากแนว
ทางเลือกต่างๆ 3) การเลือกหลังจากการพิจารณาถึงผลที่จะเกิดจากทางเลือกแต่ละอย่าง 4) มีความสุขกับสิ่งที่เลือก
5) เต็มใจที่จะยึดมั่นในสิ่งที่เลือกโดยเปิดเผย 6) ทาตามสิ่งที่เลือก และเห็นคุณ ค่า 7) ทาสิ่งนั้นซ้า ๆ ยืดถืออย่าง
เหนียวแน่นจนเป็นแบบแผนในการดาเนินชีวิตอย่างสม่าเสมอ และสอดคล้องกับ สมพร โตนวล (2551 : 27-28)
พบว่า การกระจ่างค่านิยมนั้น เป็นการให้ผู้เรียนได้พัฒนาค่านิยมด้วยตนเอง โดยจัดเตรียมสถานการณ์ อานวยความ
สะดวก และบอกวิธีการของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ยั่วยุให้คิดและตัดสินใจ โดยมี หลักการพื้นฐานว่า 1) ไม่
เสนอแนะแนวทางและชี้นาความคิดเห็น 2) ทาค่านิยมให้กระจ่าง ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนลงมือ
กระทาด้วยตนเองด้วยกิจกรรมกลุ่ม เริ่มจากการคิดหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง พิจารณาข้อมูล นาเสนอความ
คิดเห็นของตนต่อกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สรุปหาทาง
เลือกในการแก้ปัญ หาของกลุ่ม นามติกลุ่มเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้น จากนั้นผู้เรียนจะตัดสินใจเลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองใหม่อีกครั้ง จะเป็นการเลือกค่านิยมที่ยอมรับได้ สามารถไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ในประเด็ นนี้ สานั กงานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ งชาติ (2553 : 13-14) อธิบ ายว่า แนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านค่านิยม 1) ผู้ปฏิบัติงานเสริมสร้างค่านิยมทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2) จัดสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึง
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) ให้ความรู้ค่านิยมที่จะปลูกฝัง 4) สร้างความสานึกที่จะปฏิบัติ 5) การฝึกและปฏิบัติตาม
ค่านิยมที่จะปลูกฝัง ให้ได้รับการฝึกฝนกิจกรรมต่างๆ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ให้มีความสัมพันธ์กับ
ปัญหาทั้งส่วนตัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ควรยกย่องคนดีให้เป็นที่ปรากฏและเป็นแบบอย่าง และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ค่านิยมที่พึงประสงค์ นอกจากนั้นแล้ว สานักประเมินผลการจัดการศึกษา (2560 : 24-27) อธิบายว่า
วิธีการที่สถานศึกษาใช้ในการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ การบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน การจั ด รายวิชาเฉพาะ การจัด กิ จกรรมโครงการ ให้ ความส าคั ญ กั บ การจั ดสภาพแวดล้อ มทั้ งภายในและ
ภายนอกชั้นเรียน และการประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมค่านิยมให้แก่ผู้เรียน
เช่นเดียวกับที่ โสภา ศิริอุเทน (2548 : 115-116) อธิบายว่า ควรร่วมมือกันส่งเสริมค่านิยมอย่างจริงจัง
รัฐควรกาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน สนั บสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ ผู้ใหญ่ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เสนอ
แนวทางดาเนินการ ดังนี้ 1) เริ่มต้นที่สถาบันครอบครัว 2) สอดแทรกในรายวิชา 3) การศึกษานอกสถานที่ 4) ให้เข้า
ร่วมโครงการอย่างทั่วถึง 5) จัดอบรมแกนนาคุณธรรม 6) ให้มีส่วนร่วมแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 7) รณรงค์ให้
ใช้ของไทย 8) รณรงค์ปลูกฝังและส่งเสริมผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้ง วัตสัน ซอทไทล์ และเหลียง (Watson, Sottile and
Liang (2014 : 124) พบว่า ปัจจุบันนักศึกษากาลังมีพฤติกรรมไม่สุจริตทางวิชาการเพิ่มขึ้น ได้แก่ การคัดลอกผลงาน
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คัดลอกข้อสอบ โดยเสนอผลประโยชน์ทั้งรูปแบบการจ่ายเงินตอบแทน และสิ่งอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการหลอกลวง ขโมย
ความคิ ด น าไปสู่ พ ฤติ ก รรมทุ จริต ในรูป แบบต่ างๆ ในสั งคม ดั งนั้ น การท าความเข้าใจพฤติ กรรมจริยธรรมของ
นักศึก ษา สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมที่ เหมาะสมของนั กศึก ษาระดับปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลั ย
สามารถเสริมสร้างรากฐานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมโดยจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาเกิดการปรับตัวที่เหมาะสม และ
เสริมสร้างจิตสานึกในเรื่องจริยธรรมในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ผลการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา (Bandura, 1977 อ้างถึงใน สุรางค์
โค้ วตระกู ล , 2548 : 28) ทฤษฎี นี้ เชื่ อว่ าการเรี ยนรู้ข องมนุ ษ ย์ม าจากการสังเกตหรือ การเลี ย นแบบ และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ที่มีกระบวนการในการสังเกตและเลียนแบบ 4 ประการ คือ 1) กระบวนการ
ความเอาใจใส่ 2) กระบวนการจดจา 3) กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง 4) กระบวนการแรงจูงใจ และ
สอดคล้องกับทฤษฎีทางพุทธศาสตร์ (ภัทรพร สิริกาญจน, 2536 : 127-129) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าพุทธศาสนามีบทบาท
สาคัญในการพัฒนาบุคคลด้านต่างๆ ดังนี้ 1) พัฒนาบุคคลด้านจิตสานึกและเจตคติ หลักคาสอนทางศาสนาเป็น
เครื่องมือที่สาคัญและเป็นหลักในการกล่อมเกลาบุคคลให้มีความสานึกและเจตคติที่ถูกต้องดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม
ในทางสร้างสรรค์ ให้มนุษย์มีความรัก ความเมตตา ความเสียสละและความสงบเยือกเย็น ตลอดจนพร้อมที่จะทาตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 2) พัฒ นาบุคคลในการดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น พุทธศาสนามีห ลักธรรมหลายข้อที่
ส่งเสริมให้บุคคลดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นด้วยดี เช่น หลักทิศ 6 และสังคหวัตถุ 4 และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการมี
ส่วนร่วมของ โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff ,1981 : 6) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการมีส่วนร่วมถือว่าเป็นหัวใจ
สาคัญในการพัฒนา เพราะเป็นการส่งเสริมให้ ให้เกิดความศรัทธาในตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และความรู้สึก
เป็นเจ้าของ ซึ่งการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ จะนาไปสู่ความสาเร็จและมีประสิทธิภาพได้ ด้วยการให้ผู้ร่วมพัฒนามี
โอกาสบริหารงานต่าง ๆ ด้วย ตนเองตามหลักประชาธิปไตย กรอบพื้นฐานการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจในระยะเริ่มต้น 2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ การนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 กิจกรรมไปใช้ควรบูรณาการไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายและการดาเนินการเชิงระบบใน
ระดับคณะ ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรวิจัยและพัฒนาศักยภาพแกนนานักเรียนมัธยมปลาย จังหวัด
ชัยภูมิ โดยใช้กิจกรรมร้านค้าซื่อสัตย์ ไร้คนขาย
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม
Factors Affecting the Educational Quality in Private Schools
in Nakhon Phanom Province
ธนาทร พ่อศรีชา1 ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์2 และ ผศ.ดร.สรร ธงยศ3
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Thanathon Phosricha1 Associate Prof. Dr. Sumalee Sriputtarin2
and Associate Prof. Dr. Sun Thongyot3
Faculty of Education, Nakhon Phanom University
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม จาแนกตามตาแหน่งการปฏิบัติงานและประเภทของโรงเรียน
(2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษากับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ในจั งหวั ด นครพนม (3) สร้า งสมการพยากรณ์ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษากั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างจานวน 379 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือเป็น
แบบสอบถาม 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ
ระหว่าง 0.27 - 0.78 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ ากับ 0.95 ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามคุณ ภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน มีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.25 - 0.72 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สั น และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม
ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร และปัจจัย
ด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษากับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิง
บวกระดับต่า ยกเว้นปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่ อ
คุณภาพการศึกษาสามารถพยากรณ์คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ลักษณะสภาพแวดล้อมองค์กร (X 2) ปัจจัยด้านลักษณะบุคคลองค์กร (X 3) ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร (X 1) ปัจจัย
ด้ า นลั ก ษณะนโยบายการบริ ห ารและการปฏิ บั ติ งานองค์ ก ร (X 4) โดยสามารถพยากรณ์ ได้ ร้ อ ยละ 95.83 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SE.est) เท่ากับ 0.06326 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ


Y = 1.426 + 0.211X2 + 0.213X 3+ 0.140 X 1 + 0.088X4

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.211Z2 + 0.213Z 3+ 0.140Z1 + 0.088Z4
คาสาคัญ: คุณภาพการศึกษา, สถานศึกษาเอกชน
Abstract
The objectives of this research were (1) to study the factors affecting the educational
quality and the levels of educational quality in private schools in Nakhon Phanom province
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classified by positions and school sizes, (2) to analyze relationships between the factors affecting
the educational quality and educational quality in private schools in Nakhon Phanom
province (3) to create a predictive equation of the factors affecting the educational quality in
private schools in Nakhon Phanom province. The sample group consisted of 379 directors and
teachers who were selected by stratified random sampling. The instruments have been created
into two types of questionnaires. The first type of questionnaire looks at the factors affecting the
educational quality in private schools with the discrimination between 0. 27 – 0. 78, and the
reliability is 0.95. The second type of questionnaires is the educational quality in private schools
with the discrimination between 0.25 – 0.72, and the reliability is 0.91. The statistics employed in
the data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson’ s correlation coefficient,
and stepwise multiple regression analysis.
The research findings were as follows: (1) the factors affecting the educational quality
in private schools in Nakhon Phanom province consisted of environmental characteristics,
employee characteristics, organizational characteristics, and administrative policies and practices
characteristics, were at a high level overall. (2) the correlation among the factors affecting the
educational quality in private schools in Nakhon Phanom province, every factor revealed a low
positive correlation, except the environmental characteristics revealed a medium positive
correlation. (3) the factors affecting the educational quality could predict the educational quality
in private schools in Nakhon Phanom province as follows: the environmental characteristics
(X2), employee characteristics (X3), organizational characteristics (X1), and administrative policies
and practices characteristics (X4) could predict at the percentage of 95.83. The standard error of
estimate (SE.est) was equal to 0.06326, and the equations were shown as follows:
Raw score predict equation


Y = 1.426 + 0.211X2 + 0.213X 3+ 0.140X 1 + 0.088X4

Standard score predict equation
Z = 0.211Z2 + 0.213Z 3+ 0.140Z1 + 0.088Z4
Keywords: Educational Quality, Private Schools
บทนา
การศึกษานั บเป็น รากฐานสาคัญ ในการสร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้า เป็นเครื่องมือในการปลูกฝั ง
ค่านิยม เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอันพึงประสงค์แก่เยาวชน เป็นกระบวนการฝึกฝนทักษะอาชีพ
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติให้สืบต่อไป เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนาไปสู่
การพั ฒ นาสั งคม การเมื อ ง การปกครอง และเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น การพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพและมี
ความสามารถที่จะปรับตัวให้รู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในปัจจุบันการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นการศึกษาภาคบังคับที่มุ่งให้เด็กซึ่งอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปี
ที่สิบหก มีความรู้ความสามารถในขั้นพื้นฐานให้สามารถคงสภาพการอ่านออกเขียนได้ คิดคานวณได้ เป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุข สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรมในการดารงชีวิตความสามารถ
ในอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ประกอบอาชีพตามควรแก่วั ยและดารงตนเป็น พลเมืองดีของประเทศชาติ
(ปราณิศา ฉิมมาแก้ว. 2554: 1)
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็น
หลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริมและกากับดูแลการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา รวมทั้งการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกากับติดตาม การ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึก ษาเช่ นเดี ยวกั บสถานศึก ษาของรัฐสถานศึ กษาทุ กแห่ ง จึงต้ องจัดให้มี ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึ กษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 2-17)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็น
หน่ว ยงานที่ กากั บ ดู แล ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การจัด การศึก ษาเอกชนได้ ต ระหนั ก ถึงภารกิจ จึงได้ จั ดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556-2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้
ได้มาตรสากล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้พัฒนาตามศักยภาพ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเพื่อร่วมสร้างสันติ
สุขโดยใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตอาชีพ โดยกาหนดให้สถานศึกษาเอกชน
จัดทาแผนการจัดการศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นผลสาเร็จและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กาหนดงาน
โครงงาน กิจกรรมและงบประมาณในการดาเนินงานให้เกิดความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนของสถานศึกษาเอกชนที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและรองรับการเป็นสถานศึกษาเอกชนที่ได้มาตรฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนมีความ
มุ่งมั่นร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการพัฒนา
(สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 3)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการจัดการศึกษาเอกชน ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่โรงเรียน
เอกชนทาหน้าที่ดาเนินการในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการศึกษาที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษาของรัฐ โดย
มีบทบาทในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยอาศัยปัจจัย
ด้านลักษณะองค์กร สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ลักษณะบุคลากร นโยบายการบริหารและ
การปฏิบัติงานที่กาหนดชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและระดับคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดนครพนม จาแนกตามตาแหน่งการปฏิบัติงานและประเภทของโรงเรียน
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษากับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษากับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดนครพนม
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึ กษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนมผู้วิจัยได้
ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้
1. ปัจจัยที่ ส่งผลต่อคุณ ภาพการศึ กษาของสถานศึก ษา ผู้วิจัยใช้แนวคิด ของ Steers (1977: 7-10
อ้างอิงใน กษมาพร ทองเดื้อ. 2555: 7 - 12) ซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่
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1.1 ปั จ จั ย ลั ก ษณะองค์ ก ร หมายถึ ง การจั ด ระบบโครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค ลากร
ตลอดจนทรัพยากรและเทคโนโลยีภายในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษากาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษา
1.2 ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้
1.3 ปัจจัยลักษณะบุคคล หมายถึง ลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการยอมรับ
และเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานภายในสถานศึกษา
1.4 ปั จจั ย ลัก ษณะนโยบายการบริห ารและการปฏิ บั ติ หมายถึง แนวทางการดาเนิ น งานของ
สถานศึกษาที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ไปสู่เป้าหมายที่
กาหนดไว้
2. คุณ ภาพการศึ กษา ใช้เกณฑ์ การประเมิน คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน เพื่ อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2559: 2
- 20) ดังนี้
2.1 มาตรฐานด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น หมายถึ ง ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นที่ แ สดงออกถึ งความรู้
ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่
สาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.2 มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การ
ดาเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึ กษา เพื่อ
สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา
2.3 มาตรฐานด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความ
ต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่
ละบุคคลสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.4 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการ
จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม จานวน 474 คน จาแนก
เป็นผู้บริหาร จานวน 31 คน และครู จานวน 443 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2535: 38)
แต่เนื่องจากจานวนประชากรบางกลุ่มมีจานวนน้อย จึงปรับเปลี่ยนเกณฑ์เป็นเกณฑ์รอ้ ยละ 80 ของจานวนประชากร
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 379 คน คานวณกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเทียบสัดส่วน จาแนกเป็นผู้บริหารจานวน 24 คน
และครูจานวน 355 คน
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2.

ตัวแปรที่ใช้วิจัย
2.1 ตัวแปรพยากรณ์ ประกอบไปด้วย
1) ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม
2) ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล
3) ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร
4) ปัจจัยด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน
2.2 ตัวแปรเกณฑ์ คือ คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ลัก ษณะของเครื่อ งมื อ เป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ ปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุ ณ ภาพการศึก ษาของสถานศึ กษาเอกชนในจังหวัด นครพนม มีลั กษณะเป็ น แบบสอบถามชนิด มาตราส่ ว น
ประมาณค่ า 5 ระดั บ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับ คุณ ภาพการจั ดการศึ กษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครพนม ตามเกณฑ์การดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
3.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ได้แก่ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และสร้างแบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม
3.3 การหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม
นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ แก้ไข และที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหาร
และครูในสถานศึกษาเอกชน จานวน 50 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) โดย
วิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยการหาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่า ย ตามวิ ธี ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product-Moment Coefficient of Correlation) และ
วิ เคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้ งฉบั บ โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า (AlphaCoefficient) ตามวิธีของ Cronbach โดยแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณ ภาพการศึกษา มีค่าอานาจจาแนก
ระหว่าง 0.27 – 0.78 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และแบบสอบถามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน มี
ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.25 – 0.72 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 แล้วปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามผล
การวิเคราะห์การทดลองใช้
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และนาหนังสือจาก
งานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยแบบสอบถามส่งถึงผู้บริหารและครู ที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนมที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
4.2 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม โดยเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ที่จะนาไปการจัดกระทาข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
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5.3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษากับคุณภาพการศึกษา
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
5.4 วิ เ คราะห์ อ านาจพยากรณ์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
กับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบเป็นขั้นตอน
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
6.1 สถิ ติ ที่ ใช้ ในการหาคุ ณ ภาพของเครื่อ งมื อ ได้ แ ก่ หาความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content
Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IC) หาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็น
รายข้อ โดยวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item Total Correlation) โดย
การหาสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ย ตามวิ ธี ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson Product-Moment Coefficient of
Correlation) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)
6.2 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6.3 สถิติ ที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ สั ม ประสิท ธิ์สหสั มพั น ธ์แ บบเพี ย ร์สัน (Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient) การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบเป็ น ขั้ น ตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม ในความคิดเห็นของ
ผู้ บ ริ ห ารและครู ที่ ป ฏิ บั ติ งานในสถานศึ ก ษาเอกชนจั งหวั ด นครพนม โดยรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก
( X = 4.28) ด้านที่ มีค่ าเฉลี่ ย สูงสุด ได้แ ก่ ปั จจัย ลัก ษณะนโยบายการบริห ารและการปฏิบั ติ ( X = 4.35) และ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม ในความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ( X = 4.29)
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดนครพนม กับระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
กั น เชิ ง บวกค่ อ นข้ า งต่ า (rxy = 0.653) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น มี
ความสัมพันธ์กันทุกด้านปัจจัยด้านลักษณะองค์กร ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติงานในระดับค่อนข้างต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กันในปัจจัยด้าน
ลักษณะสภาพแวดล้อม ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสามารถพยากรณ์คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดนครพนม ได้อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .01 ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม (X2) ปัจจัยด้านลักษณะ
บุคคล (X 3) ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร (X 1) ปัจจัยด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน (X4) โดยตัว
แปรสามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 95.83 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SE.est) เท่ากับ 0.06326
และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ


Y = 1.426 + 0.211X2 + 0.213X 3+ 0.140X 1 + 0.088X4

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.211Z2 + 0.213Z 3+ 0.140Z1 + 0.088Z4
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม ในความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญในด้านการศึกษาอย่างมาก และพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น การจัดการศึกษา เป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือการพัฒนาด้านต่างๆ และภาคเอกชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้ช่วยเสริมในส่วนที่ภาครัฐดาเนินการไม่ทั่วถึง ช่วยสร้างความหลากหลายใน
ด้านรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา ทาให้เกิดการศึกษาทางเลือกต่างๆ ที่ภาคเอกชนช่วยเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับ
เด็กและเยาวชน ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิท โกเสน
ตอ (2556: 24) ได้ศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนตามแนวชายแดน
ไทย-พม่า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตามแนวคิดของ สเตียร์และพอร์สเตอร์
Steer & Porter ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการพั ฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ทั้งโดยภาพรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิราภรณ์ ช่วยบารุง (2556: 83 – 84) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก
คุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม ในความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก รัฐบาล
ได้กาหนดได้กาหนดนโยบายทางด้านการศึกษาในการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมี
ความสุขและมีการพัฒนารอบด้าน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2556-2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้พัฒนาตามศักยภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสันติสุขโดยใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต อาชีพ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 56 – 58) จึงส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประวิตา มี เปี่ ยมสมบูรณ์ (2555: 89) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่ อมาตรฐานคุณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู
ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านผู้ปกครอง ปัจจัยด้านทรัพยากรปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
และปัจจัยด้านชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยและระดับมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม
กับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกค่อนข้างต่า
(rxy = 0.653) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีความสัมพันธ์กันทุกด้านปัจจัยด้าน
ลักษณะองค์กร ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานในระดับค่อนข้าง
ต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กันในปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ในระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก การศึกษาเอกชนมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาที่ มี คุณ ภาพให้แก่ ผู้เรีย นได้ เรียนรู้ได้พั ฒ นาตามศัก ยภาพ มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดย
อาศัยปัจจัยที่ สาคัญ ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยลักษณะองค์กร ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปั จจัย
ลักษณะบุคคล และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวิตา มีเปี่ยม
สมบูรณ์ (2555: 89) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านนักเรียน
ปัจจัยด้านผู้ปกครอง ปัจจัยด้านทรัพยากรปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก และปัจจัยด้านชุมชน
ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยและระดับมาตรฐานคุณ ภาพผู้เ รียนอยู่ในระดับมากปัจจัยกับมาตรฐานคุณ ภาพ
ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิราภรณ์
ช่วยบารุง (2556: 83 – 84) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้ า น การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการเรี ย นการสอน ด้ า นกระบวนการบริ ห าร ด้ า น
กระบวนการประกันคุณภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสามารถพยากรณ์คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดนครพนม ได้อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล
ปัจ จัย ด้านลั กษณะองค์ก ร ปั จจั ยด้ านลั ก ษณะนโยบายการบริห ารและการปฏิ บั ติงาน ทั้ งนี้ เนื่ องจาก คุ ณ ภาพ
การศึกษามีจุดเน้นที่ให้ความสาคัญกับคุณภาพในเชิงวิชาการซึ่งเป็นคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหลักการและวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา รวมถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นประเด็นสาคัญ อย่างไรก็ตามคุณภาพของการบริหาร
จัดการหรือกระบวนการในการจัดการศึกษาก็ยังเป็นสิ่งสาคัญที่โรงเรียนต้องคานึงถึงเช่นกัน ดังนั้น การจัดโครงสร้าง
ของสถานศึกษา สายการบังคับบัญชา นโยบายการบริหารของผู้บริหาร การจัดการหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ต่อระบบของคุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญ รวมทั้ง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการบริหารของโรงเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัตน์ พงษ์มิตร (2556: 99) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
ของโรงเรียนในสังกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามัธยมศึก ษา เขต 21 ผลการวิจัย พบว่า 1) ปั จจัย ที่ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัย
ด้านครู ปัจจัยด้าน หลักสูตร ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้านนักเรียน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารของ
โรงเรี ย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 21 พบว่ า ปั จ จั ย ด้ านบรรยากาศ ปั จ จั ย ด้ า น
ทรัพยากร ปัจจัยด้าน ผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัยด้านหลักสูตร มีค วามสัมพันธ์
ทางบวกระดับมาก กับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 โดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตร
ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัยด้านครู เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารของโรงเรียน เป็นตัวพยากรณ์ ที่ดีที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R เท่ากับ .882 สามารถร่วม
พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้ร้อยละ
77.80
5. ข้อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
5.1 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรให้ความสาคัญและนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษานี้มาพัฒนาเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา โดยเฉพาะปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้น สถานศึกษาจึ งควร
พัฒนาและให้ความสาคัญกับบุคคล โดยปลูกฝังค่านิยมและการยอมรับเป้าหมายคุณค่าของสถานศึกษา มุ่งเน้นให้
บุคลากรทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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5.2 จากผลการวิจัยคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และสถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนการสอนจนสามารถทาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะตามความคาดหวัง มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะพื้นฐานในด้านต่างๆ จนประสบความสาเร็จในด้านการเรียน การประกอบอาชีพและการดารงชีวิต
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม และควรศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม
เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่ม ตรา มทส.
The Study of Influences of Marketing Mix Factors Affecting Buy Decision SUT
Drinking Water.
นายจักร์ โนจากุล
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการบริโภคน้าดื่มตรา มทส. เพื่อศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรและนักศึกษาที่กาลังศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 390 คน สถิติที่นามา
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ ความถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18 – 21 ปี สถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มีที่พักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย มีการ
บริโภคน้าดื่ม ตรา มทส. 1 – 2 ครั้ง / สัปดาห์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบ่อยมากที่สุดเป็นแบบขวดใสขนาด 600 ซี.ซี
ปริมาณในการซื้อน้าดื่ม ครั้งละ 1 ขวด และนาไปบริโภคภายใน มทส. มากที่สุดคือห้องเรียน สถานที่ซื้อน้าดื่มเพื่อ
นาไปบริโภคภายนอก มทส. มากที่สุดคือร้านอาหาร และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย จากผลจากการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ พบว่ าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ ปัจจัย
ด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ น้าดื่มตรา มทส.
Abstract
The purposes of this research are to study the opinions of Suranaree University of
Technology’ s staff and students about SUT drinking water consumption also to study the
marketing mix factors 7Ps affecting buying decision of SUT drinking water by using the
questionnaire in order to collect data from the samples which are 390 staff and students. The
statistical methods used in data analysis were descriptive statistics which are frequency
distribution, percentage, mean and standard deviation and inferential statistic which is multiple
regression analysis.
Research findings were as follows: Most respondents are female, age range between 18
to 21 years old, studying in Bachelor’s degree, having the average income of lower 10,000 baht
and living in a house/ condominium/ dormitory on campus. The amount of drinking water
consumption was 1 to 2 times per a week. The preference product was a 600 cc transparent
plastic bottle. The amount of bottle used at a time was 1 bottle. For buying SUT drinking water
consumption on campus, most of the respondents bought SUT drinking water to drink in a
classroom. For buying SUT drinking water consumption outside campus, most of the respondents
bought SUT drinking water to drink in a restaurant. The significance of marketing mix factors 7Ps
was at a high level in every factor. From multiple regression analysis can forecast that factors
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influencing the decision to buy SUT drinking water were distribution factor, physical evidence
factor, process factor and product factor at significant 0.05 level.
Keywords: Marketing Mix, Decision making, SUT Drinking Water
บทนา
น้าดื่มเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ร่างกายมนุษย์มีการสูญเสียน้าจากการหายใจ และจาก
การนาไปขับถ่ายปัสสาวะและถ่ายอุจจาระซึ่งในส่วนนี้จะมีการสูญเสียน้าภายในร่างกายวันละประมาณ 2.5 ลิตร จึง
ทาให้ร่างกายต้องการน้าวันละ 2.5 ลิตร ประโยชน์ของน้าดื่ม ได้แก่ เป็นส่วนประกอบที่สาคัญภายในเซลล์ เป็น
ส่วนประกอบของเลือด เป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่าง ๆ เป็นตัวทาละลายสารอาหารต่าง ๆ ในร่างกาย ช่วยใน
การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ ช่วยในการย่อยอาหารและการดูดซึมนาพาสารอาหารไปยังร่างกาย ช่วยใน
การขับถ่ายและกาจัดของเสียออกจากร่างกาย ช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ในขบวนการเมแทบอลิซึมในร่างกาย
เกิ ดขึ้น ได้อย่ างสมบู รณ์ ช่วยหล่อ ลื่นในการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย หากร่างกายขาดน้าอาจท าให้
เสียชีวิตได้ภายใน 3 วัน (สมศักดิ์ วรคามิน, 2553)
การบริโภคน้าดื่มในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตคนที่อาศัยอยู่ในชนบทมีการใช้น้าจากแหล่งน้า
ที่มาจากน้าฝน แหล่งน้าบนผิวดิน แหล่งน้าบาดาล และคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใช้น้าประปา นามาใช้ในการอุปโภค
และบริโภค ซึ่งยังไม่มีสิ่งยืนยันได้ว่าน้าที่นามาใช้นั้นสะอาดพอที่จะนามาอุปโภคบริโภคได้ อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทย
ได้มีการพัฒนาขึ้นจึงเกิดโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร แพร่ขยายเข้าไปจากเมืองสู่ชนบท เมื่อ
ตรวจคุณภาพน้าในจุดที่ผ่านชุมชนเมืองมักจะพบการปนเปื้อนของแบคทีเรี ยกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มในปริมาณสูงกว่า
มาตรฐานที่กาหนด (อัจฉรา จิตตลดากร และวัชระ เสือดี, 2557) ซึ่งเป็นสาเหตุให้แหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าใต้ดิน
เกิ ด มลพิ ษ ทางน้ า น้ าที่ ป ระชาชนเคยน ามาใช้ อุป โภคและบริโภค ไม่ สามารถน ามาใช้ได้ สาเหตุ ดั งกล่ าวท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้น้าที่มีความปลอดภัยกว่า เช่น นาน้าประปามาใช้สาหรับอุปโภค และน้าที่มีภาชนะบรรจุ
มาใช้สาหรับบริโภค ดังนั้น จึงได้เกิดธุรกิจโรงงานน้าดื่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขอนามัยและสร้าง
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จึงมีรูปแบบในการบรรจุภัณฑ์น้าดื่มมีความแตกต่างตามความต้องการและความสะดวกใช้
ในการบริโภค ซึ่งวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการบรรจุภัณ ฑ์น้าดื่มก็เพื่อความปลอดภัย ความถูกสุขอนามัยของ
ผู้บริโภคและความสวยงามโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฟาร์ม มทส.) ได้ก่อตั้งโรงงานน้าดื่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดย
ก่อตั้งโรงงานชั่วคราวที่อาคารประมง ผลิตภัณฑ์น้าดื่มในระยะต้น เป็นน้าดื่มบรรจุขวดใส (PET Polyethylene
Terephthalate) ขนาดบรรจุ 600 ซี.ซี. และน้าดื่มชนิดบรรจุถังขนาดบรรจุ 20 ลิตร โรงงานน้าดื่ม ฟาร์ม มทส.
ดาเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจ ผลิตและจาหน่ายน้าดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้า น้าดื่มตรา มทส. ด้วยขบวนการ
Reverse Osmosis ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลต และได้รับรองมาตรฐานสินค้าจากสานักงานอาหาร
และยา (อย.) น้าดื่มที่ผลิตออกมาจึงมีมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค มีการจาหน่ายภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้กับ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ตามจุดร้านค้าของฟาร์ม
มหาวิทยาลัย และศูนย์อาหารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยทาการตลาดด้านการจาหน่ายน้าดื่มภายใน มทส.
เป็นหลัก ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้จัดตั้งโรงงานมาตรฐานขึ้น อยู่ภายในพื้นที่ ฟาร์ม มทส. มีผลิตภัณฑ์แบ่งตาม
ขนาดบรรจุต่าง ๆ ได้แก่ น้าดื่มชนิดถ้วยพลาสติกขนาดบรรจุ 220 ซี.ซี. น้าดื่มชนิดขวดใส ขนาดบรรจุ 350 ซี.ซี.
และ 600 ซี.ซี. และน้าดื่มชนิดถังขนาดบรรจุ 18.90 / 20 ลิตร
ปัจจุบั นน้าดื่ม มีห ลากหลายยี่ห้อที่เข้ามาจาหน่ายภายใน มทส. อาทิ น้าดื่มตราเนสท์เล่ น้าดื่มตรา
คริสตัล น้าดื่มตราน้าทิ พย์ โดยผ่านตัวแทนร้านค้าจาหน่ายที่ขายน้าดื่มภายใน มทส. น้ าดื่มตรา มทส. ก็ได้ใช้
ช่องทางการจัดจาหน่ายเหมือนอย่างกับผลิตภัณฑ์น้าดื่มยี่ห้ออื่น ๆ เช่นเดียวกัน แต่ทางฟาร์ม มทส. ยังขาดข้อมูล
ทางตลาดที่จะนามาใช้ในการจัดทากลยุทธ์ทางการตลาด เนื่องจากตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มี
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การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคในด้านการตลาด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจทางด้านความปลอดภัยในการ
บริโภค การปรับปรุงและพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงกับความต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ได้รับทราบข้อคิดเห็นของผู้บริโภคน้าดื่มตรา มทส. ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นบุคลากร
และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างแท้จริง ทางผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตั ด สิน ใจซื้ อน้ าดื่ ม ตรา มทส. ของผู้ ที่ บ ริโภคน้ าดื่ ม ตรา มทส. เพื่ อใช้ เป็ น แนวทางในการจั ดท ากลยุท ธ์ท าง
การตลาดให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ของน้าดื่มตรา มทส. ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคน้าดื่มตรา มทส.
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส.
ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายและแนวคิดของส่วนประสมการตลาด 7Ps
ความหมายและแนวคิ ดของส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps นั้ น ได้ มีผู้ ให้ ค วามหมายไว้ เช่ น Kotler
& Keller (2006) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 7Ps) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งบริษัทนามาประยุกต์ใช้ร่วมกันในธุรกิจการให้บริการ เพื่อเป็นการตอบสนองความ
พึงพอใจแก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายซึง่ ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล
หลั ก ฐานด้ า นกายภาพ และกระบวนการ ธี ร กิ ติ นวรั ต น์ ณ อยุ ธ ยา (2558) ศิ ว ฤทธิ์ พงศกรรั งศิ ล ป์ (2555)
และ เสาวภา มีถาวรกุล (2557) ได้อธิบายถึง ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่จะนามา
จัดการกลยุทธ์การตลาดของสินค้าที่ได้วางแผนการตลาดไว้ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่วนประสมทาง
การตลาดจะประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด หรือเรียกว่า 4Ps แต่ถ้าหาก
เป็นธุรกิจที่ให้บริการจะมีส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้นอีก 3 ประการ คือ 1) บุคคล หรือพนักงาน ที่ทาหน้าที่
เป็นส่วนหน้าของธุรกิจ ต้องมีการคัดเลือกสรรหา พัฒนาและฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝังทัศนคติการ
ให้บริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการมาใช้บริการมากที่สุด 2) กระบวนการให้บริการ เป็นการจัดระบบ
การทางานให้ผู้มาใช้บริการสะดวกและรวดเร็วโดยใช้แนวทางบริการเดเสร็จในจุดเดียว 3) หลักฐานด้านกายภาพ
เป็นการตกแต่งสถานที่ การวางฝังสานักงาน การเลือกทาเลที่ตั้ง สรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด 7Ps หมายถึง
เครื่องมือทางการตลาดที่นามาใช้ในธุ รกิจการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้มารับ
บริการ
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตั ด สิน ใจซื้ อสิ น ค้ าหรือ การบริก ารของตราสิ น ค้าใดผู้ บ ริโภคย่ อมมี เกณฑ์ ในการประเมิ น ในการ
พิจารณาไว้ก่อนอยู่แล้ว แต่ยังต้องพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ตอบสนองความต้องการของตนเองมากที่สุดหรือไม่
การตัดสินใจในแต่ละครั้งเป็นการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่มีเหตุการณ์ ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในขณะที่กาลัง
ตัดสินใจ จึงทาให้เกิดความหมายของคาว่าการตัดสินใจ ดังนี้ Schiff, Kanuk และ Lazar, 2007 อ้างถึงใน นภวรรณ
คณานุรักษ์ (2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสินใจคือการเลือกทางใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกสองหรือ
มากกว่าสองทางเลือก และทางเลือกจะต้องมีพร้อมให้บุคคลได้ทาการตัดสินใจเลือก ส่วน อัจฉรา โพธิ์ดี และสุวีณา
ตั่งโพธิสุวรรณ (2557) อธิบายไว้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่หลาย
ทางซึ่งผู้ตัดสินใจได้ประเมินแล้วว่าเหมาะสมที่สุด ณ เวลานั้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) และ สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2551) อธิ บายไว้ว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า ได้แก่ ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสถานการณ์ และปัจจัยทางเทคโนโลยี ถูกกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาดและสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้าแสดงพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเหล่านี้จึงทาให้เกิด
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การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน จากความหมายและแนวคิดการตัดสินใจที่กล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้ว่า
การตัดสินใจ หมายถึง การกระทาใด ๆ ของบุคคลที่ได้เลือกการกระทาไว้แล้ว และได้พิจารณาแล้วว่าเป็นทางเลือกที่
คาดหวังไว้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กิ่งเทียน สนณ์ณกิตตน์กุล (2550) ได้ศึกษา เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อ การบริโภคน้ าดื่ มบรรจุ ภ าชนะในเขตเทศบาลเมื อ งศรีส ะเกษ โดยได้ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริโภค และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยของส่วนประสมการตลาด 7 Ps พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคของ
ส่วนประสมการตลาด 7 ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริโภคน้าดื่มบรรจุภาชนะในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พบว่าผู้บริโภคมีเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ใน
การบริโภคน้าดื่มบรรจุภาชนะ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคน้าดื่มบรรจุภาชนะแตกต่างกัน และ
พบว่าผู้บริโภคมีอายุ อาชีพ ผู้บริโภคที่จัดประเภทของผู้บริโภคแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริโภคน้าดื่มบรรจุภาชนะไม่แตกต่างกัน
น าพงศ์ ตรงประสิท ธ์ (2554) ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ น้ าดื่ ม ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4 Ps ที่มีผลต่อตัดสินใจซื้อน้าดื่ม
ของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับฉลากแสดงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการหา
ซื้อง่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการเพิ่มปริมาณบรรจุแต่ขายในราคาเดิ ม ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวมีความสาคัญในระดับสาคัญยิ่ง ในการตัดสินใจซื้อน้าดื่มของผู้บริโภคในเขตอาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ภาณุพันธ์ ขวัญวงษ์ (2558) ได้ศึกษา เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลจากการตัดสินใจซื้อน้า
ดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง โดยได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4 Ps ที่มีต่อ
ระดับความคิดเห็นและอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุขวด พบว่า ความคิดเห็นทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 4 Ps โดยรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการ
แก่ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาด และปัจจัยด้านการจักจาหน่าย ตามลาดับ
รุ่งกานต์ อินเกิด (2555) ได้ศึกษา เรื่อง เจตคติส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้ง ใจซื้อน้าดื่ม
บรรจุขวดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4 Ps พบว่า ปัจจัยที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุขวดมากที่สุด ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า น้าดื่มที่ได้รับเครื่องหมายรับรองจาก
องค์การอาหารและยา (อย.) เนื่องจากผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณ ภาพและมาตรฐานอย่างครบถ้วน ด้านราคา
พบว่าราคาของน้าดื่มมีความเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านสถานที่ พบว่าควรหาซื้อได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาอยู่นอก
บ้าน หรืออยู่ระหว่างการเดินทาง ด้านส่งเสริมการขาย พบว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นการเน้น สร้างการจดจา
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจในการซื้อน้า
ดื่มมาบริโภค
จากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ องผู้ ศึก ษาได้ นาข้ อมูล มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้ วได้ข้อ สรุป พิ จารณาแล้ วว่า
งานวิจัยส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับข้อคิดเห็น และอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มของผู้บริโภค เฉพาะส่วนประสม
ทางการตลาด 4 Ps เท่านั้นซึ่งเป็นการศึกษาของส่วนประสมทางการตลาดเฉพาะสินค้า แต่ทางโรงงานน้าดื่ม ฟาร์ม
มทส. นั้นมีทั้งการผลิต การจัดจาหน่าย และการบริการลูกค้าอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาด 7 Ps ซึ่งเป็นตลาดบริการ และตรงกับการทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ที่เป็นตลาดการบริการ เนื่องจากที่ผ่านมา ฟาร์ม มทส. ยังมิได้มีการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ที่ทาให้ผู้บริโภคได้มีการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทาให้ไม่ทราบถึงความต้องการ
อัน แท้ จริงของผู้ที่บ ริโภคน้าดื่ม เป็นเพียงแต่คาดเดาว่าควรจะใช้กลยุท ธ์การตลาดด้านใดลงไปเพื่ อที่จะกระตุ้น
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ยอดขายให้เพิ่มขึ้น ทาให้เกิดการเสียเวลา เสียทรัพยากร และเสียงบประมาณที่นาไปใช้ ดังนั้นในการศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่ม ตรา มทส. ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะนาผลการวิจัย
ไปกาหนดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาดได้ถูกต้องและแม่นยายิ่งขึ้น
และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นเหตุผลที่นาไปสนับสนุนการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ครั้งนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ความคิดเห็น การบริโภคน้าดื่ม ตรา มทส.
ด้านส่วนประสมการตลาด 7Ps
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. การจัดจาหน่าย
4. ส่งเสริมการขาย
5. บุคคล
6. หลักฐานทางกายภาพ
7. กระบวนการ

การตัดสินใจซื้อน้าดืม่ ตรา มทส.

สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. ของผู้บริโภค
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากร จานวน 1,285 คน (ส่วน
การเจ้าหน้าที่, 30 เมษายน 2560) และนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จานวน
13,551 คน (ศูนย์บริการการศึกษา, 19 พฤษภาคม 2560) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเคยบริโภคน้า
ดื่มตรา มทส.มาก่อนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา รวมจานวนประชากรทั้งหมด 14,836 คน มาเป็นฐานในการ
คานวณ และขนาดของกลุ่มตัวอย่างคานวณด้วยสูตร Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2552) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 390 คน ได้แบ่งสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างออกเป็นร้อยละ โดยคานวณได้บุ คลากร 33 คน และ
นักศึกษา 357 คน การเลือกสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิ จัย โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแต่ละครั้งจะสอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อนว่า
เคยดื่มน้าตรา มทส. หรือไม่หากเคยจะแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
โดยคาถามประเภทต่าง ๆ แบ่งออกได้ เป็น 3 ตอน ได้จากการปรับปรุงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 เป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่ม ตรา มทส.ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านหลักฐานทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) ตอนที่ 3 เป็น
คาถามที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ น้าดื่มตรา มทส. ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale)
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การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) เป็นการวัด
แบบสอบถามหรือข้อคาถามแต่ละข้อให้สามารถวัดได้ตรงหรือครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ค่าสถิติที่ใช้ใน
การหาคุณภาพคือค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence
: IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน พิจารณาว่าข้อคาถามแต่ละข้อมีเนื้อหาที่ต้องการวัดหรือไม่ เมื่อมีการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญลงความคิดเห็นในแบบสอบถามแต่ละประเด็นคาถาม ผลการหาค่า IOC ได้ค่าคะแนนอยู่ช่วงระหว่าง
0.50 – 1.00 ซึ่งค่า IOC ที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 (นลินี ณ นคร, 2555) แสดงว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงกับ
จุ ด มุ่ งหมายการวิ จั ย หรื อ ลั ก ษณะที่ ก าหนด หลั งจากนั้ น ได้ วิ เคราะห์ ห าค่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม จานวน 30 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยของส่วนประสมการตลาด 7Ps
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านด้านบุคคล ด้านหลักฐานทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
และจากด้านการตัดสินใจซื้อ ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.968 สูงกว่าเกณฑ์ 0.70
(กัลยา วานิชย์บัญ ชา และฐิตา วานิชย์บัญ ชา, 2558) แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในและน่าเชื่อถือ
สามารถนาเอาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ จึงถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือ
3. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่
บรรยายลักษณะของประชากร สถิติที่นามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ ข้อมูลความคิดเห็น การบริโภคน้าดื่มตรา มทส. ของส่วนประสมการตลาด 7Ps สถิติที่นามาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา คือส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการศึกษา
1. สรุปผลข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
235 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 มีอายุระหว่าง 18 – 21 ปี จานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 67.20 มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 83.10 มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท
จานวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 80.30 มีที่พักอาศัยอยู่หอพัก/อาคารชุด/บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย จานวน 231
คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 บริโภคน้าดื่ม ตรา มทส. 1 – 2 ครั้ง / สัปดาห์ จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00
รูปแบบผลิตภัณฑ์ของน้าดื่ม ตรา มทส. ที่ซื้อบ่อยมากที่สุดคือขวดใสขนาด 600 ซี.ซี จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ
45.40 ปริมาณในการซื้อน้าดื่ม ตรา มทส.ซื้อน้าดื่ มขวดใสขนาด 600 ซี.ซี ครั้งละ 1 ขวด จานวน 201 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.60 สถานที่นาน้าไปบริโภคภายใน มทส. มากที่สุดคือห้องเรียน จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40
สถานที่ นาไปบริโภคภายนอก มทส. มากที่สุดคือร้านอาหาร จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 47.70
2. สรุ ป ผลข้ อ มู ล ระดั บ ความคิ ดเห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาด พบว่ า บุ ค ลากร และ
นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
ราคา มีค่าเฉลี่ย 4.09 ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.06 ปัจจัยด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.91 ปัจจัย
ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.80 และปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ย 3.54 ตามลาดับ
3. สรุปผลข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา
มทส. จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise สรุปผลตาม
ตารางที่ 1 และสมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของ
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส.
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ปัจจัยส่วนประสมทาง
B
t
p-value
β
การตลาด 7Ps
ด้านการจัดจาหน่าย
0.276
0.272
5.697
0.000*
ด้านหลักฐานทางกายภาพ
0.255
0.251
5.195
0.000*
ด้านกระบวนการ
0.238
0.206
4.595
0.000*
ด้านผลิตภัณฑ์
0.166
0.197
4.236
0.000*
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
R = 0.790
Adj = 0.619
Std Error of Est. = 0.43774
Constant = 0.327 F = 159.324
Sig = 0.000
จากตารางที่1 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise) เพื่อเลือกสรรตัวแปรอิสระ
เข้าสู่สมการพยากรณ์ โดยเรียงลาดับจากค่า Beta สูงสุดไปหาค่าต่าสุด คือ ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้าน
หลักฐานทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณกับตัวแปรตามเท่ากับ 0.790 (R = 0.790) และได้ร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา
มทส. ได้ร้อยละ 61.90 (Adj = 0.619) โดยได้สมการดังนี้
สมการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
การตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. = 0.272 (การจัดจาหน่าย) + 0.251 (หลักฐานทางกายภาพ) +
0.206 (ด้านกระบวนการ) + 0.197 (ด้านผลิตภัณฑ์)
จากสมาการดั งกล่ าวสามารถแปรผล ได้ ว่ า ถ้ า ปั จ จั ย การจั ด จ าหน่ ายเพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ วย ปั จ จั ย ด้ า น
หลักฐานทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คงที่ จะทาให้การตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา
มทส. เพิ่มขึ้น 0.272 หน่วย ถ้าปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ปัจจัยการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้าน
กระบวนการ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คงที่ จะทาให้การตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. เพิ่มขึ้น 0.251 หน่วย ถ้า
ปัจจัยด้านกระบวนการเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ปัจจัยการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ และปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ คงที่ จะทาให้การตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. เพิ่มขึ้น 0.206 หน่วย ถ้าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1
หน่วย ปัจจัยการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้นหลักฐานทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ คงที่ จะทาให้การตัดสินใจ
ซื้อน้าดื่มตรา มทส. เพิ่มขึ้น 0.197 หน่วย
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. พบว่า
ผลของความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. ของบุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีอยู่ในระดับมากทุกด้าน และผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของตัวแปร
อิสระทั้ง 7 ตัว พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. และสามารถร่วมกันพยากรณ์การตัด
ตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. มี 4 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ แสดงเห็นได้ว่า
ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย แสดงถึง ผู้บริโภคต้องการที่จะหาซื้อน้าดื่มตรา มทส. ได้ทุกสถานที่ที่เป็นทั้ง
โรงอาหาร ร้ านสะดวกซื้อ ร้านขายกาแฟ ภายในมหาวิท ยาลั ยฯ ดั งนั้ น สิน ค้ าที่ มี การแข่ งขั นทางการตลาดสู ง
โดยเฉพาะน้าดื่มบรรจุขวด จาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการในด้านความสะดวกที่จะซื้อ ความรวดเร็วในการ
จัดส่ง และช่องทางการในการนาเสนอการให้บริการที่เข้าถึงได้ง่ายสาหรับผู้บริโภค จะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคน้า
ดื่มตรา มทส. เข้าถึงสินค้าได้มากที่สุดจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการจัดจาหน่ายตลาด
บริการของ ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2558) ได้อธิบายไว้ว่า การที่ธุรกิจจะได้เปรียบคู่แข่งขันต้องมีการจัดการ
เกี่ยวกับการจัดจาหน่ายที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและสะดวกในการซื้อและมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่
ลูกค้าในสถานที่และในเวลาที่ลูกค้าต้องการสม่าเสมอ การที่จะทาให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ทุกสถานที่นั้นทางเลือกที่
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จะต้ อ งพิ จ ารณาใช้ มี ห ลายช่ อ งทาง เช่ น การขายตรง การขาย ผ่ า นตั ว แทนขาย หรื อ การขายผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ แสดงถึง ผู้บริโภคได้เล็งเห็นความสาคัญของสถานที่ตั้งของโรงงานว่าได้
มาตรฐานตามที่หน่วยงานของภาครัฐกาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะบอกให้ทราบถึงสภาพภายในของโรงงานว่ามีระบบการ
จัดการด้านขบวนการผลิตที่มีสุขอนามัยที่ดี ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภคน้าดื่มว่า สะอาดและ
ปลอดภัยและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องบทบาทของหลักฐานทางกายภาพในการ
บริการของ ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2558) ได้อธิบายไว้ว่า หลักฐานทางกายภาพมีความสาคัญต่อกิจการบริการ
ลูกค้า ในด้านบทบาทการเป็นบรรจุภัณฑ์สาหรับของบริการ เป็นการบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ภายนอกของการบริการ
ลูกค้าสามารถมองเห็นและรับรู้ในทางรูปธรรม
ปัจจัยด้านกระบวนการ เพราะการจัดการด้านกระบวนการในการบริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
และมีช่องทางการชาระเงินให้เลือกหลายช่องทาง จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการจะทาให้การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น เช่นขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าให้มีระบบบริการแบบจุดเดียว (One Stop Service) มี
พนักงานจัดการด้านรับคาสั่งซื้อ ด้านการจัดส่งสินค้ามีการกาหนดระยะเวลาว่าสินค้าจะถึงผู้บริโภคในช่วงเวลาไหน
การรับชาระเงินที่มีให้เลือกทั้งการจ่ายแบบเงินสดหรือการจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงจุดเดียวจะทาให้ลดขั้นตอน
กระบวนการทางานให้สั้นลงส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้เร็วขึ้น ทาให้เกิดความพึงพอใจในการบริการมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภครับรู้การตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญกับ บรรจุภัณฑ์มีสัญลักษณ์ มทส. ซึ่งหมายถึงตราหรือยี่ห้อ
ของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพและบริการของสิ นค้าที่มีความสม่าเสมอและแตกต่างจากคู่แข่งขัน ตรา
สินค้ายังเป็นสัญลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร การที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับตราสินค้า นั่นแสดงถึงผู้บริโภคมี
ความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้นโรงงานน้าดื่มต้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความส่าเสมอ หากไม่รักษาระดับ
คุณภาพไว้ได้ อาจทาให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงเสียหาย ดังนั้นโรงงานน้าดื่มควรปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่
แสดงออกจากทางข้อคิดเห็นที่ผู้บริโภคได้แสดงออกมาให้รับทราบก็จะทาให้ คุณภาพของสินค้ามีความสม่าเสมอ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องตราสินค้าของ Schroeder, 2009 อ้างถึงใน ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) ที่อธิบายไว้ว่า
ตราสินค้าในวัฒนธรรมตราสินค้านั้นจะหมายถึงรหัสทางวัฒ นธรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติตราสินค้า ภาพลักษณ์
ตานาน ศิลปะ หรือพื้นที่แสดงถึงคุณค่าของสินค้าที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของตราสินค้า
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่ อมาวางแผนและจัดกลยุท ธ์ของส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. ที่ได้จากผลการวิจัยครั้งนี้เป็นหลัก ได้แก่ ปัจจัย
ด้านการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
สิ น ค้ า มี ก ารจ าหน่ า ยครอบคลุ ม พื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั้ งหมด เพื่ อ ความเข้ าถึ งสิ น ค้ า ของผู้ บ ริ โภคได้ ทุ ก ที่ ในเขต
มหาวิทยาลัย และเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกที่สุดโดยการผ่านตัวแทนจาหน่าย
ร้านค้าผู้ประกอบการที่จาหน่ายน้าดื่ม ตามโรงอาหาร ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านกาแฟ ภายในมหาวิทยาลัย หรือแม้ว่า
จะเป็นการบริการการขายแบบทางตรง ก็จาเป็นที่จะต้องอานวยความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคทั้งในด้านการ
สั่งซื้ อ การส่ งสิน ค้ าที่ รวดเร็ว การชาระเงิน ที่ ไม่ ต้ อ งผ่ านขบวนการที่ ยุ่งยาก โดยให้ มี ก ารบริก ารจุด เดี ยวให้ จ บ
เบ็ดเสร็จทุกอย่าง (One Stop Service) และที่สาคัญคือทางโรงงานน้าดื่มต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
ขบวนการการผลิตให้สม่าเสมอ และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ หันมานาน้าดื่มตรา มทส. เข้ามา
จาหน่ายในร้านของตนเองเพื่อเพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่าย เนื่องจากการจาหน่ายน้าดื่มภายในมหาวิทยาลัยนั้น
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่จาหน่ายน้าดื่มเป็นผู้กาหนดว่าจะนาน้ายี่ห้อใดเข้ามาขายในร้านของ
ตนเอง ท าให้ เกิ ด อุ ป สรรคในด้ านการจั ด จ าหน่ ายน้ าดื่ ม ตรา มทส. ดั งนั้ น ทางมหาวิ ท ยาลั ย ควรสนั บ สนุ นให้
ผู้ประกอบการ หันมานาน้าดื่มตรา มทส. เข้ามาจาหน่ายในร้านของตนเองให้มากยิ่งขึ้น เช่น การขอความร่วมมือให้
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ผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือใช้นโยบายในการจัดส่วนลดในการจัดเก็บการเช่าพื้นที่ขายของ
ผู้ประกอบการที่นาน้าดื่มตรา มทส.เข้ามาขายในร้าน ก็สามารถที่จะเพิ่มช่องทางการจัดจาน่ายน้าดื่มตรา มทส.ได้
2. ทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา มทส. ได้แก่ ปัจจัย
ด้านราคา ด้านการส่งเริมการขาย ด้านบุคคล หากมาพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้บริโภคแล้วระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก แสดงว่าผู้บริโภคยังให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมตลาดดังกล่าวอยู่ ทางโรงงานน้าดื่มฟาร์ม มทส.
ควรที่จะนาทั้งสามปัจจัยนี้เข้ามาร่วมสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น ไม่ควรลดราคาสินค้าเพื่อต่อสู้ด้านราคากับ
คู่แข่งขันจะกลายเป็นวัฏจักรของสงครามราคา แต่ทางโรงงานน้าดื่ มฟาร์ม มทส. ควรต้องมีการจัดการต้นทุนในการ
ดาเนินการกระบวนการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้สามารถตั้งราคาน้าดื่มได้อย่างเหมาะสม
ให้กับลูกค้าเพื่อที่จะสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้ และมีการโฆษณาการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดย
ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้จดจาตราสินค้าซึ่งจะทาให้เพิ่ม
การตัดสินใจซื้อมากขึ้น โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่น มี
ส่วนลดหากซื้อในปริมาณที่กาหนดไว้ เป็นต้น ส่วนในด้านบุคลากร จาเป็นต้องมีการคัดเลือกแสวงหาพัฒนาและจูง
ใจพนักงานให้มีจิตสานึกในการให้บริการแก่ลูกค้าเนื่องจากพนักงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าคือตัวแทนของ
องค์กร หากพนักงานมีอัธยาศัยดีและมีความเต็มใจให้บริการก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้ ทาให้ เกิด
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
3. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ควรมีการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในด้านการ
สร้างคุณค่าทางโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าที่แสดงถึงความพร้อมในการให้บริการและความรวดเร็วในการส่ง
มอบสิ น ค้ า การสร้ า งความพึ งพอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า โดยการส่ งมอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ก ว่ า และเร็ ว กว่ า และการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้นั้น จะเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุดและจะมีผลให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้าอีกครั้ง การตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสภาพที่
ดีกว่า เร็วกว่า และมีความสัมพันธ์กับลูกค้า จะต้องเหนือกว่าคู่แข่งขันตลอดเวลา จะทาให้น้าดื่มตรา มทส.สามารถ
แข่งขันและครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรแยกสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างออกให้ชั ดเจน เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรมการซื้อรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่นกลุ่มตัวอย่างที่สถานภาพเป็น
นักศึกษามักที่จะบริโภคน้าดื่มที่บรรจุขวดมากกว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วจะนาไปบริโภคในห้องเรียนจะคิดถึงความ
สะดวกสบายในการพกพา ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพเป็นบุคลากรนั้นมักจะนิยมบริโภคน้าที่บรรจุถัง มากกว่า
เนื่องจากมีการนาน้าไปบริโภคในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทาให้เกิดความแตกต่างทางด้านการแสดงความคิดเห็น
ต่อผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มนี้
2. ควรมีการศึกษาระดับความพึงพอใจของการให้บริการการจาหน่ายน้าดื่มตรา มทส. กับผู้ประกอบที่
เป็นลูกค้าเพื่อนาผลการศึกษานั้นมาปรับปรุงพัฒนาในด้านการให้บริการของโรงงานน้าดื่ม ฟาร์มมหาวิทยาลัยต่อไป
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การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model
The Construction and Efficiency of the Instructional Model
By Using CIPPAP Model
ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
Sirinun Laungapirom
Nakhonratchasima Technical College
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชา
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิ ชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา
3204-2105) 2) หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ าย (รหั ส วิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การ (รหั ส วิชา 3204-2105) 3)
เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่มเก่ง ในขั้นตอน
การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) แบบภาคสนาม 4) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่าง
นักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่มเก่ง ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบภาคสนาม 5) ศึกษาความ
พึงพอใจของนั กเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ใน
รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(รหั ส วิ ชา 3204-2003) 6) ศึ ก ษาผลการประเมิ น รั บ รองคุ ณ ภาพ ความเป็ น ไปได้ ความเป็ น ประโยชน์ ข องรู ป
แบบเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model กลุ่มเป้าหมาย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เป็น นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เครื่องมือที่
ใช้ ในงานวิจั ย คื อ รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ CIPPAP Model แผนการจั ด การเรีย นรู้ แบบทดสอบ แบบ
ประเมินพฤติกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจแบบประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)
โดยใช้ CIPPAP Model 8 ขั้นตอนกับการใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้และเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองและนักเรียนกลุ่มเก่งได้ทาหน้าที่ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 2) หา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(รหัสวิชา 3204-2003) เท่ากับ 80.17/80.00 และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 32042105) เท่ากับ 82.75/80.00 3) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อน
กับนักเรียนกลุ่มเก่ง ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ใน
รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัดการ (รหั สวิชา 3204-2105) แบบภาคสนาม พบว่าไม่แ ตกต่ างกั นอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 4) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียน
กลุ่มเก่ง ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบภาคสนาม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP
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Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ 6) ศึกษาผลการประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไป
ได้ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.76, SD.=0.43)
คาสาคัญ: รูปแบบการสอนโดยเพือ่ นช่วยสอน รูปแบบการสอนแบบ CIPPAP Model
Abstract
The purposes of this research were to 1) construct the efficiency of the instructional
model on Data Communication and Networking ( Code 3 2 0 4 -2 0 0 3 ) and Information and
Management (Code 3204-215) by using CIPPAP Model. 2) find the efficiency of the instructional
model on Data Communication and networking ( Code 3 2 0 4 -2 0 0 3 ) and Information and
Management (Code 3204-215) 3)compare the final average score between competitive students
and non competitive students on Information and Management (Code 3200-2105) by field trial 4)
compare the final average score between competitive students and non competitive students on
Data Communication and Networking (Code 3204-2003) by field trial 5)study the satisfaction of
students towards learning by using CIPPAP Model on Data Communication and Networking (Code
3204-2003) and Information and Management (Code 3204-215) 6) study the result of quality
assessment, possibility, and usefulness of CIPPAP Model by simple sampling. The samples were
taken from the first - year High Vocational Certificate students (Group 7 ), majoring in Business
Computer at Nakhonratchasima Technical College. The instruments used in this research were
the instructional model by using CIPPAP Model, lesson plans, ability test, behavior assessment,
satisfaction questionnaire, quality assessment, possibility and usefulness. The data were analyzed
by using mean, standard deviation and t-test.
The findings of the study were as follows. 1 ) The construction of the instructional
model by using 8-step process of CIPPAP Model with action research on Data Communication
and networking (Code 3204-2003) and Information and Management (Code 3204-215) showed
that the students participated in learning and doing activities by themselves and competitive
students served as instructors. 2) The efficiency (E1/E2) of the instructional model by using CIPPAP
Model on Communication and Networking (Code 3204-2003) was 80.17/80.00 and Information
and Management (Code 3 2 0 4 -2 1 5 ) was 8 2 .7 5 /8 0 .0 0 . 3 ) The final average score between
competitive students and non competitive students on Information and Management ( Code
3200-2105) by field trial was no significant difference at 0.5 level. 4) The final average score
between competitive students and non competitive students on Data Communication and
Networking (Code 32 04 -200 3) by field trial was no significant difference at 0 .5 level. 5 ) The
satisfaction of students towards learning by using CIPPAP Model on Data Communication and
Networking (Code 3204-2003) and Information and Management (Code 3204-215) was the highest
level. 6) The result of quality assessment, possibility, and usefulness of CIPPAP Model were at the
highest level ( X = 4.76, SD. = 0.43)
Keywords: Peer Tutoring CIPPAP Model
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บทนา
การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมี
ทักษะความชานาญในวิชาชีพนั้นๆ อย่างถ่องแท้ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ ได้ เปิ ด สอนวิ ชาชี พ หลายๆ วิ ชา ให้ ผู้ ที่ ส นใจเลื อ กเรีย นตามความถนั ด ตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาชีพนั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพ มีทักษะอาชีพ เพื่อเป็น
ช่องทางในการประกอบอาชีพ มีนิสัยรักการทางาน เต็มใจทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการจัดการ สามารถคิดเป็น
ทาเป็นแก้ปัญหาเป็น การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสอนให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเนื้อหาด้านทฤษฎีและหลักการก่อนการฝึกปฏิบัติ เพื่อช่วยให้งานฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เรียนต้อง
เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง ลงมือปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงหากมีจะช่วยให้เกิดทักษะเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเนื้อหาสาระของวิชาต้องเลือกใช้วิธีการสอนและสื่อที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของเนื้อหาวิชาก่อน จะช่วยให้การเรียนการสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้อย่างมีคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพนั้นมักพบปัญ หาสาคัญ ในการจัดการเรียนการสอนคือ การ
ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการทางาน เต็มใจทางานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงมีทักษะซึ่งเป็นพื้นฐาน
สาคัญในการทางานให้มีประสิทธิภาพ ครูควรออกแบบการเรียนรู้ จัดรูปแบบของการเรียนรู้และควรผลิตเครื่องมือ
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่น เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน จะช่วยให้การถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล
จากผู้สอนหรือจากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ช่วยอธิบายหรือขยายเนื้อหาในบทเรียนให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ว่า ครูที่ทาหน้าที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาควรออกแบบการเรียนรู้ เลือกใช้
วิธีการสอนหรือจัดรูปแบบของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีทักษะอาชีพ มีนิสัย
รักการทางาน ทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการจัดการ สามารถคิดเป็น ทาเป็นแก้ปัญหาเป็น จาก
ประสบการณ์การสอนของผู้ผู้วิจัยนานถึง 27 ปี ได้ดาเนินการพัฒนาวิธีการสอนหรือจัดรูปแบบการเรียนการสอนมา
โดยตลอด ผู้วิจัยได้พยายามปรับเปลี่ยนให้รูปแบบการเรียนการสอนนั้นให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน
และเกิดผลสัมฤทธิ์กับตัวผู้เรียนให้มากที่สุดในการเริ่มสอนของผู้วิจัยในครั้งเริ่มแรก เริ่มจากการสอนโดยวิธีบรรยาย
ซึ่งมี ขั้ น ตอนดั งนี้ ใช้ วิธี การน าเข้าสู่ บ ทเรี ยน (Motivation) กระตุ้น ความสนใจหลากหลายวิธีทั้ งการเล่ าเรื่อ งที่
น่าสนใจ การใช้คาถามนาเพื่อจะทาให้ผู้เรียนรู้สึกและคิดตามเพื่อจะเชื่อมโยงเข้าสู่ขั้นตอนการให้เนื้อหาสาระความรู้
รายละเอียดต่าง ๆ แต่การสอนแบบบรรยายก็ยังทาให้ผู้เรียนไม่ประสบความสาเร็จตามเป้า ประสงค์ผู้เรียนจะเกิด
ความสนใจไม่เกิน 30 นาทีหลังจากนั้นสมาธิและความสนใจก็หายไปผู้วิจัยจึงได้พัฒนาวิธีการสอนในระยะต่อมา โดย
ผู้วิจัยได้ปรับมาใช้การเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางของ รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งเรียกว่า CIPPA Model ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เรียนการสอนดีขึ้นผู้เรียนมีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม สนุกสนานกับการได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเอง แต่ยังประสบปัญหาในเรื่อง
1. ผู้เรี ยนที่ เป็ น กลุ่ ม อ่ อนในห้ อ งเรีย นยั งตามไม่ ทั น กลุ่ ม เพื่ อนๆ ท าให้ เกิ ดปั ญ หาช่ อ งว่างระหว่า ง
นักเรียนกลุ่มเก่งกับนักเรียนกลุ่มอ่อนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
2. นักเรียนกลุ่มก่อนไม่เข้าใจเนื้อหาและไม่กล้าซักถามครู
3. นักเรียนกลุ่มอ่อนมักหนีปัญหาโดยไม่เข้าเรียน งานส่งไม่ทันตามกาหนดเวลา
4. ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มอ่อน
5. ผลการประเมินกลุ่มอ่อนจากข้อสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
6. นักเรียนกลุ่มอ่อนก็ยังอ่อนทาคะแนนได้ต่า นักเรียนกลุ่มเก่งก็ยังทาคะแนนได้สูงดังเดิม
จากผลการเรียนรายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) ภาคเรียนที่ 2/2559
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จะเห็นว่านักเรียนกลุ่มอ่อนและปานกลางมีจานวนมากกว่านักเรียนกลุ่มเก่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดค้นหา
วิธีการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการเพื่อนสอนเพื่อน (นักเรียนกลุ่ มเก่งจะทา
หน้าที่เป็น Tutor ให้นักเรียนกลุ่มอ่อน) เพิ่มเติมจากรูปแบบการสอน CIPPA Model และเรียกชื่อใหม่ว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ CIPPAP Modelและเพื่อให้รูปแบบการเรียนการสอนใหม่นี้ เพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้มี
ผลการเรียนที่ ดีขึ้น ใกล้เคียงกับนักเรียนกลุ่ มเก่ง ผู้วิจัยจึงได้จัดท างานวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิท ธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model นี้ขึ้น
วัตถุประสงค์ของวิจัย
1. สร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(รหัสวิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)
2. หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)
3. เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่ม
เก่ง ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) แบบภาคสนาม
4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่มเก่ง
ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบภาคสนาม
5. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ดการ (รหั ส วิชา 3204-2105) และในรายวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003)
6. ศึกษาผลการประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบเรียนการสอน
แบบ CIPPAP Model
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CIPPAP Model ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นที่ 3 การศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้
ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและจัด
ระเบียบความรู้ ขั้นที่ 6 ขั้นการปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน ขั้นที่ 7 ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ และขั้นที่ 8 ขั้น
เพื่อนช่วยสอนเพื่อน
2. IOC (Index of Item - Objective Congruence) หรือ “ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์” เป็นการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามรายข้อ
3. Peer Tutoring การสอนโดยเพื่อนช่วยสอน หมายถึง วิธีการสอนที่ให้เพื่อนักเรียนช่วยสอนให้เกิด
การเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ แบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม โดยเพื่อนช่วยสอนอาจเป็นนักเรียนชั้นสูงกว่ าหรือนักเรียนขั้น
เดียวกัน อายุเท่ากัน แต่มีความสามารถสูงกว่ามาช่วยสอน
4. KR-20 คื อ ค่ าความเชื่ อ มั่ น (Reliability) แบบทดสอบที่ นิ ย มใช้ เป็ น วิธีแ บบ คู เดอร์ -ริชาร์ ด สั น
(Kuder-Richardson)
ทบทวนวรรณกรรม
ทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารตาราและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งดั งนี้ ตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาในด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับให้มี สมรรถนะ ใช้ศักยภาพในการ
สอนได้เต็มที่ ผู้วิจัยจึงคิดค้นรูปแบบการเรียนการสอน CIPPAP Model โดยนาหลักการของโมเดลซิปปา ที่ รศ. ดร.
ทิศนา แขมมณี มาจัดขั้นตอนการสอนเป็น 8 ขั้นตอน คือ 1. ทบทวนความรู้เดิม 2. แสวงหาความรู้ใหม่ 3. ทาความ
เข้าใจความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 4. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 5. ขั้นสรุปและ
จัดระเบียบความรู้ 6. ขั้นแสดงผลงาน 7. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 8. ขั้นเพื่อนสอนเพื่อน สาหรับขั้นตอนที่ 8 John
Hattie ชี้ ให้ เห็ น ว่ า การที่ นั ก เรี ย นสอนกั น เองหรื อ Peer Tutoring เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ งในการพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและจากการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบ Peer Tutoring (Bowman-Perrott
et al., 2014; Bowman-Perrott et al.; 2013) พบว่ า Peer Tutoring นอกจากจะช่ ว ยให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนรู้สูงขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มทักษะสาคัญอันหนึ่งในการดารงชีวิตและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จุฑามาศ เอกตะ (2553) ได้ทาการศึกษาวิจัยหัวข้อเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรม การให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนของนักศึกษา ที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์สูงในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 1 พบว่านักศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือจากนักศึกษาที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สูงมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.64
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแบ่งเป็นเพื่อนช่วยติวเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน ทาให้เข้าใจมากขึ้นมีความพึงพอใจใน
อันดับที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด
อนุสรา พงศ์จันตา (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีทั่วไปในนักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์โดยวิธีการเรียนการสอนโดยเพื่อนช่วยสอน ผลการศึกษาพบว่านักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่
ผ่านการเรียนการสอนแบบการสอนโดยเพื่อนช่วยสอนมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมีทั่วไปคิดเป็นร้อยละ
85.71 มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
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วันวิธู สรณารักษณ์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ความเข้าใจ
ของนักศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการเรียนและหลังการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์
จุลภาค 1 โดยวิธีเพื่อนช่วยสอน พบว่ากลวิธีการเรียนรู้แบบการสอนโดยเพื่อนช่วยสอน “การสอนโดยการจับคู่
(One-to-One Tutoring) ” โดยให้นักศึกษาที่มีคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 มากกว่า 5 คะแนน (ผู้ที่มีความสามารถ
ทางการเรียนรู้สูงกว่า) จับคู่กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ทาหน้าที่ช่วยสอนและเข้าพบปรึกษาอาจารย์ผู้สอนร่วมกัน
ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถทางการเรียนต่า เข้าใจในเนื้อหาและสามารถทาข้อสอบได้ดีขึ
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ CIPPAP Model
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบCIPPAP Modelในรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 32042105) และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003)

รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ CIPPA Model

สมมติฐานการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ในขั้นตอนการหาประสิทธิ์ภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) นักเรียนกลุ่มอ่อนมีผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนไม่แตกต่างกับ
นักเรียนกลุ่มเก่ง อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
3. ในขั้นตอนการหาประสิทธิ์ภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) นักเรียนกลุ่มอ่อนมี ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนไม่
แตกต่างกับนักเรียนกลุ่มเก่ง อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
4. นั ก เรี ย นมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การเรี ย นการสอนโดยใช้ รู ป แบบการเรีย นการสอนแบบ CIPPAP
Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) อยู่ในระดับมากขึ้นไป
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของงานวิจัย
1.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
1.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP
Model
1.1.2 ตั วแปรตาม (Dependent Variable) คื อ ประสิ ท ธิภ าพทางการเรีย นและความพึ ง
พอใจ
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1.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนและมีประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
• ขั้นตอนสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)
1.2.1 ประชากร คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือเป็นนักวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ทั่วประเทศ
1.2.2 กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอนหรื อ เป็ น
นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 5 ท่าน
• ขั้นตอนหาคุณภาพแบบทดสอบในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา
3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)
1.2.3 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 32042105) และรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003)
1.2.4 กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัส
วิชา 3204-2105) และรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) ซึ่งได้จากการคัดเลือกแบบ
เจาะจง ได้ เป็ น นั ก เรีย นระดั บ ชั้ น ประกาศนี ยบั ต รวิชาชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอร์ธุ รกิ จ วิท ยาลั ย เทคนิ ค
นครราชสีมาชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 7 ปีการศึกษา 2560
วัตถุประสงค์ที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนและมีประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
• หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)
1.2.5 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 32042105) ในภาคเรียนที่ พิเศษ (ตุลาคม) /2560ปีการศึกษา 2560
1.2.6 กลุ่มเป้าหมาย คื อ นักเรียนระดับ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้น สูง ชั้น ปีที่ 1 กลุ่มที่ 7
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ในภาคเรียนที่ พิเศษ (ตุลาคม) /2560ปีการศึ กษา 2560
ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 21 คน
• หาประสิท ธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003)
1.2.7 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 32042003) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
1.2.8 กลุ่มเป้าหมาย คื อ นักเรียนระดับ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้น สูง ชั้น ปีที่ 1 กลุ่มที่ 7
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลั ยเทคนิคนครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 2/2560 ปีการศึกษา 2560 ได้จากการ
คัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 18 คน
วัตถุประสงค์ที่ 3 เปรียบเทียบผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียน
กลุ่มเก่งกับนักเรียนกลุ่มอ่อน ในขั้นตอนการหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ใน
รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบภาคสนาม
1.2.9 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิ ชา 32042105) ในภาคเรียนที่ พิเศษ (ตุลาคม) /2560 ปีการศึกษา 2560
73

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

1.2.10 กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 ภาคเรียนที่ พิเศษ (ตุลาคม) /2560 ปีการศึกษา
2560 ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 21 คน
วัตถุประสงค์ที่ 4 เปรียบเทียบผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียน
กลุ่มเก่งกับนักเรียนกลุ่มอ่อน ในขั้นตอนการหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ใน
รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบภาคสนาม
1.2.11 ประชากร คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัส
วิชา 3204-2003) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
1.2.12 กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีการศึกษา 2560 ได้จาก
การคัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 18 คน
วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)
และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003)
1.2.13 ประชากร คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัส
วิชา 3204-2105) ในภาคเรียนที่ พิเศษ (ตุลาคม) ปีการศึกษา 2560 และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(รหัสวิชา 3204-2003) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
1.2.14 กลุ่มเป้าหมายสาหรับการหาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) ได้โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ภาคเรียนที่ พิเศษ (ตุลาคม)/2560 ปีการศึกษา 2560 เป็นจานวน 21 คนและ
กลุ่มเป้าหมายสาหรับการหาประสิทธิภ าพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
สื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ย (รหั ส วิ ช า 3204-2003) ได้ โดยการคั ด เลื อ กแบบเจาะจง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 18 คน
วัตถุประสงค์ที่ 6 เพื่อประเมินผลและรับรองผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูป
แบบเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model
1.2.15 ประชากร คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือเป็นนักวิชาการ
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ทั่วประเทศ
1.2.16 กลุ่ ม เป้ าหมาย คื อ เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาวิ ชาหลั ก สู ต รและการสอนหรือ เป็ น
นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 5 ท่าน
2. รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Pre-experimental Design) โดยมีวิธีการ
วิจัย ดังนี้ วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ซึ่งดาเนินการสร้างและหา
ประสิทธิภาพใน 2 รายวิชาคือ รายวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) และรายวิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) ดาเนินการอยู่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560
ประชากร เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เรียนการสอน ทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือเป็นนักวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนได้ จากการคัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 5 ท่านเครื่องมื อที่ใช้ใน
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การศึกษามี ดังนี้ แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) แบบประเมิ น
ความเหมาะสม เก็ บ ข้ อ มู ล โดยบั น ทึ ก ผลการประเมิ น ความสอดคล้ อ ง(IOC : Index of Item-Objective
Congruence)บันทึกผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ที่ได้ข้อมูล
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติภาคบรรยายได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าอานาจจาแนก ค่าความยากง่าย ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 ด าเนิ น การหาประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ CIPPAP Model
ดาเนินการอยู่ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้ดาเนินการ แยกตามรายวิชา
ออกเป็น 2 ห้วงเวลา คือ
ห้วงเวลาที่ 1 ตั้งแต่ 18 กันยายน 2560 ถึง 11 ตุลาคม 2560 หรือภาคเรียนที่ พิเศษ/2560 ได้
ดาเนินการทดสอบประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบภาคสนามของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ใน
รายวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)ประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาที่ลงทะเบียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) ในภาคเรียนที่ พิเศษ/2560 กลุ่มเป้าหมาย ได้โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็น
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1กลุ่มที่ 7สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่ พิเศษ/2560
มีจานวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ คู่มือรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(รหัสวิชา 3204-2105) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา
3204-2105) และแบบประเมินต่าง ๆ เก็บข้อมูลโดยบันทึกผลคะแนนของนักเรียนในการทาแบบทดสอบหลังเรียน
และบันทึกผลในแบบประเมินต่าง ๆ ตามพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจั ยให้ผู้เรียน
ทาแบบทดสอบปลายภาคเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยบันทึกผลคะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)
ห้วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่ 24 ตุ ล าคม 2560 ถึง 23 กุ ม ภาพั นธ์ 2561 หรือ ภาคเรีย นที่ 2/2560 ได้
ดาเนินการทดสอบประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบภาคสนามของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ใน
รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการสื่ อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) กลุ่มเป้าหมายได้โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีจานวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ คู่มือ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และแบบประเมินต่าง ๆ เก็บ
ข้อมูลโดยบันทึกผลคะแนนของนักเรียนในการทาแบบทดสอบหลังเรียน และบันทึกผลในแบบประเมินต่าง ๆ ตาม
พฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบปลายภาคเรียนเมื่อเสร็จสิ้น
การจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยบันทึกผลคะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)
วัตถุประสงค์ที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่มเก่ง ใน
ขั้ น ตอนการหาประสิ ท ธิ ภ าพแบบภาคสนามของรู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิ ช า
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) อยู่ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม2560
ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมาที่ลงทะเบียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) ในภาคเรียนที่ พิเศษ/
2560 กลุ่มเป้าหมาย ได้โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1กลุ่มที่
7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่ พิเศษ/2560มีจานวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ คู่มือรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ CIPPAP Model ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP
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Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนใน
รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) และแบบประเมินต่าง ๆ เก็บข้อมูลโดยเก็บรวบรวม
คะแนนสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนและนักเรียนกลุ่มเก่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test
วัตถุประสงค์ที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มเก่งกับนักเรียนกลุ่มอ่อน ใน
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนามของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) อยู่ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) ในภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มเป้าหมาย ได้โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 กลุ่มที่ 7
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560 มีจานวน 18 คน เครื่อ งมือที่ใช้ คือคู่มือรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ CIPPAP Model ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model
ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชา
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และแบบประเมินต่าง ๆ เก็บข้อมูลโดยรวบรวมคะแนนสอบ
ปลายภาคเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนและนักเรียนกลุ่มเก่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test
วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรี ย นการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิช าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ (รหั ส วิ ชา 3204-2105) ซึ่ ง
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ พิเศษ/2560 ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา
3204-2003) ซึ่ งด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนในภาคเรี ย นที่ 2/2560 ประชากร เป็ น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัส
วิชา 3204-2105) กลุ่มเป้าหมาย ได้โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มทดลองที่ 1 คือ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 7สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา ที่เรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)ในภาคเรียนที่ พิเศษ/2560
จานวน 21 คนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบ CIPPAP Model2) กลุ่มทดลองที่ 2 คือ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา ที่เรียนในรายวิ ชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) ในภาคเรียนที่ 2/2560
จ านวน 18 คนด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนตามรูป แบบการสอนแบบ CIPPAP Modelเครื่อ งมื อ ที่ ใช้ คื อ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Modelเก็บข้อมูลโดยนาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนในแต่ละภาค
เรียนผู้วิจัยเก็บแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติภาคบรรยายได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ที่ 6 ดาเนินการวิจัยเพื่อประเมินผลและรับ รองผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ซึ่งได้ดาเนินการในห้วงระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 1
มีนาคม 2561ประชากร เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนการสอนทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรและการสอนหรือเป็นนักวิชาการ
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา แบบประเมินผล รับรองผล และสอบถามความพึงพอใจต่อการดาเนินการจัดการเรียนการสอน เก็บข้อมูล
โดยผู้วิจัยได้ยื่นแบบประเมินด้วยตนเองพร้อมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบทุกท่าน บันทึกผลจากแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติภาคบรรยาย ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3.

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(รหัสวิชา 3204-2003) และรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) สาหรับ นักเรีย น
ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 7 และ ปวส.2 กลุ่ม 7 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2) แบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งระหว่างข้ อ ค าถามกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ (IOC : Index of ItemObjective Congruence) และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ CIPPAP Model
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00
3) แบบทดสอบวัดผลสาฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 32042003) และวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก วิชาละ
100 ข้ อ มี ค่ า IOC อยู่ ร ะหว่ าง 0.60-1.00 และแบบประเมิ น ต่ างๆ เก็ บ ข้ อ มู ล โดยบั น ทึ ก ผลคะแนนในการท า
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนและบันทึกผลในแบบประเมินต่างๆ ตามพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างจัดการเรียน
การสอนและแบบทดสอบปลายภาคโดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)
4) แบบทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model จากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบสอบถามปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00
5) แบบสอบถามความพึ งพอใจของนั ก เรีย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ รู ป แบบ
CIPPAP Model เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 การเก็บข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ
4.1.1 ผู้จัดทานาหนังสือเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้วยตัวเอง
4.1.2 ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA Model
4.1.3 เขียนแบบร่างรูปแบบการเรียนการสอน CIPPAP Model
4.1.4 นาแบบร่างไปนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
4.1.5 นาแบบร่างมาปรับปรุงตามคาแนะนาผู้เชี่ยวชาญ
4.1.6 สร้างต้นฉบับรูปแบบ CIPPAP Model
4.1.7 นาต้นฉบับรูปแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ครั้งที่ 2
4.1.8 ปรับปรุงตามคาแนะนาแล้วทาการจัดการเรียนการสอน
4.1.9 นารูปแบบ CIPPAP Model ไปให้ผู้เชี่ยวชาญรับรองผลการใช้งาน
4.1.10 นาแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบประเมิน
ความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
4.2 การเก็บข้อมูลของนักเรียน
4.2.1 ก่อนการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยทาการปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อ
สร้างข้อตกลงและทาความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ CIPPAP Model
4.2.2 ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ CIPPAP Model ทั้ง 2 วิชา
สาหรับนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 7 ภาคเรียนพิเศษ/2560 จานวน 72 ชั่วโมง 18 วัน และ ปวส.2 กลุ่ม 7 ภาค
เรียนที่ 2/2560 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 72 ชั่วโมง 18 สัปดาห์
4.2.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกบท จานวนทั้งสิ้น 10 บท บทละ 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 10 นาที หลังเรียนโดย
ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกบท จานวนทั้งสิ้น 10 บท บทละ 10 ข้อ เป็ นแบบทดสอบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 10 นาที
4.2.4 แบบประเมินอื่นๆ ที่ประเมินโดยครูผู้สอน ทุกครั้งที่เข้าสอน เช่น แบบประเมินการ
นาเสนอผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม แบบประเมิน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินที่นักเรียนเป็นผู้ประเมินคือ แบบประเมินแบบเพื่อนสอนเพื่อน (สาหรับผู้ทา
หน้ าที่ สอน) แล้วประเมิ น แบบเพื่ อนสอนเพื่ อน (สาหรับ ผู้เข้าเรียน) ตารางเก็บ คะแนนในภาคเรียนที่ 2/2560
(รูปแบบ CIPPAP Model)
4.2.5 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ผู้วิจัย ทาการจัดการเรียนรู้ครบ 10 แผน
แล้ว ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 10 ข้อ
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.3.1 วิเคราะห์ ค วามเหมาะสมของรูป แบบการเรี ยนการสอนแบบ CIPPAP Model ของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.3.2 หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model (E1/E2) ในรายวิชา
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา
3204-2105) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์
4.3.3 วิเคราะห์หาค่า t-test ของผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนกลุ่มเก่งและ
กลุ่มอ่อน ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)
4.3.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPAP Model วิเคราะห์
ข้อมูลการเรียนการสอนครบ 10 แผน ขณะทากิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนามาเทียบกับเกณฑ์
4.3.5 วิเคราะห์ ผ ลการประเมิ น รั บ รองคุ ณ ภาพ ความเป็ น ไปได้ ความเป็ น ประโยชน์ ข อง
รูปแบบการเรียนการสอน CIPPAP Model จากผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนามาเทียบกับเกณฑ์
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model พบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X ) = 5.00, S.D. =
0.00) ประสิทธิภ าพของรูป แบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่ อการ
จั ด การ (รหั ส วิ ช า 3204-2105) เมื่ อ คิ ด จากคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละของประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการ (E1 ) และ
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.75/80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากรูปแบบการสอน CIPPAP Model ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โมเดลซิปปาเป็นต้นแบบ มีการพัฒนาขั้นตอนที่ 8 ต่อยอด มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังเพิ่มกระบวนการเพื่อนช่วยสอน (Peer
Tutoring) ซึ่งทาให้เกิดการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทาให้เกิดการลดช่องว่างปัญหาไม่กล้าถามครูผู้สอน ดัง ทิศ
นา แขมมณี (2552) กล่าวว่าโมเดลซิปปา เป็นกิจกรรมที่ทาให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และฝึกฝนทักษะกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิธู สรณา
รักษณ์ (2554) ได้ทาการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาโดยเพื่อนช่วย
สอน “การสอนโดยการจับคู่ One-to-One Tutoring” โดยให้นั กศึกษาที่มีคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 มากกว่า 5
คะแนน (ผู้ที่มีความสามารถทางการเรียนรู้สูงกว่า) จับคู่กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ทาหน้าที่ช่วยสอนและเข้าพบ
ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนร่วมกัน ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถทางการเรียนต่า เข้าใจในเนื้อหาและ
สามารถทาข้อสอบได้ดีขึ้น
2. ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.75/80.00 จึงสามารถสรุปได้
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ว่า การศึกษาหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ดัง ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ได้กล่าวว่า
ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนจะกาหนดเป็นเกณฑ์ให้ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึง
พอใจโดยกาหนดให้ผลเฉลี่ยของคะแนนการทางานและการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อร้อยละของผล
การประเมินหลังเรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เช่น 80/80
หมายความว่าเมื่อเรียนจากสื่อหรือชุดการสอนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถทาแบบฝึกปฏิบัติ หรืองานได้ผลเฉลี่ย 80%
และประเมินหลังเรียนและงานสุดท้ายได้ผลเฉลี่ย 80%
3. ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
สื่อสารและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.17/80.00 จึงสามารถสรุปได้ว่า
การศึกษาหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารและเครือข่าย
(รหัสวิชา 3204-2003) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
4. ผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียน ซึ่งนักเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) พบว่า ผลคะแนน
เฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนไม่แตกต่างกับนักเรียนกลุ่มเก่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียน ซึ่งนักเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ย
ปลายภาคเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนไม่แตกต่างกับนักเรียนกลุ่มเก่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP
Model พบว่า การจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.04, S.D. = 0.18) และการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP
Model ในรายวิชาการสื่อสารและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.98, S.D. = 0.17) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา พรหมภักดี (2552) ที่ได้
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ใน
ระดับมาก และระเบียบ สมหวัง (2551) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ในระดับมากที่สุด
7. ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้ประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ของรูป
แบบเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.76, S.D.=0.43) แสดงว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รปู แบบ CIPPAP Model ทาให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง ทาให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม นักเรียนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ นักเรียนมีความภูมิใจใน
บทบาทการทาหน้าที่สอนสอดคล้องกับ John Hattie ชี้ให้เห็นว่าการที่นักเรียนสอนกันเองหรือ Peer Tutoring
เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงและจากการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการเรียนการสอน
แบบ Peer Tutoring (Bowman-Perrott et al., 2014; Bowman-Perrott et al.; 2013) พบว่า Peer Tutoring
นอกจากจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น แล้วยังช่วยเพิ่มทักษะสาคัญอันหนึ่งในการดารงชีวิตและการเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1.1 การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ต้องวางแผนการเข้าขอคาชี้แนะในแต่ละช่วงเวลาให้
เหมาะสมกับกระบวนการจัดทาวิจัย
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1.2 การจัดการเรียนรู้รูปแบบ CIPPAP Model ในแต่ละขั้นตอนล้วนมีความสาคัญ ดังนั้นผู้สอน
ต้องเตรียมรับสถานการณ์และปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3 รูป แบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model 8 ขั้นตอน มีขั้น ตอนในการจัดกิ จกรรมที่
ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 8 เพื่อนสอนเพื่อน ครูต้องชี้แนะวิธีการถ่ายทอดและเทคนิคการสอนต่าง ๆ
ให้เพื่อนผู้ทาหน้าที่สอนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
1.4 เพื่อให้การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model มีประสิทธิภาพสูงสุด ครูผู้สอน
ควรทาความเข้าใจ คู่มือรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ CIPPAP Model วิธีการใช้เอกสารประกอบการสอนที่จะนาไปใช้ในการเรียนการสอน
1.5 ความพร้อมของห้องเรียนจะมีผลต่อความสนใจของนักเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนควรจะจัดเตรียม
ห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนให้พร้อมก่อนทาการเรียนการสอน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPAP Model เกี่ยวกับตัวแปรตามอื่น
ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของนักเรียนที่ทาหน้าทีส่ อน
2.2 ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการของรูปแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาอื่น
ๆ
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม
Job Satisfaction of Support Staffs Nakhonphanom University
ศศิธร สิงห์พรหมสาร1 พรทิพย์ แอบไธสง2 และนิยรัตน์ ชิณสาร3
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม
Sasithorn Singpromsarn1 Pornthip Abthaisong2 and Niyarat Chinnasarn3
Student development Division of Nakhon Phanom University
The office of academic affairs and registration of Nakhon Phanom University
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “ความพึ งพอใจในการปฏิบัติ งานของบุ คลากรสายสนับ สนุนมหาวิท ยาลัยนครพนม”
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม 10
ด้ า นได้ แ ก่ ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นความก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง งาน ด้ า นความ
สาเร็จในการท างาน ด้านการได้การยอมรับ นับถือ ด้านความสัมพั นธ์กับเพื่อนร่วม งานและผู้บั งคับบั ญ ชา ด้าน
นโยบาย/แผนและการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสถานที่การทางาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่ทางาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยนครพนม และ 3) เพื่อ
เสนอแนวทางพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป พร้อมทั้งสามารถทาให้เกิดความพึงพอใจ
สูงขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามมีมาตราวัดแบบ Likert แบ่งจานวนได้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้ อ ย และน้ อ ยที่ สุ ด มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ทั้ งฉบั บ = 0.97 กลุ่ ม ประชากรของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยนครพนม จานวนรวมทั้งสิ้น 298 คน ซึ่งได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถามคืนคิดเป็นร้อย
ละ 100.00 มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มี อายุ 25 - 35 ปี มีระดั บ การศึกษาปริญ ญาตรี มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยนครพนม 1 - 2 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยนครพนม จาแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา มากที่สุด ส่วนเพศหญิงมีความพึงพอใจด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุด จาแนกตามอายุ พบว่า
กลุ่มอายุต่ากว่า 25 ปี มีความพึงพอใจด้านความสาเร็จในการทางานมากที่สุด ส่วนกลุ่มอายุ 25 - 35 ปี มีความพึง
พอใจในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด และกลุ่มอายุ 36 - 46 ปี มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชามากที่ สุด และกลุ่มอายุมากกว่า 46 ปี มีความพึงพอใจด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุด
จาแนกตามระดับการศึกษา กลุ่ม ระดั บการศึกษาปวช. และกลุ่มระดับ การศึก ษาปวส. มี ความพึ งพอใจในด้าน
ความสาเร็จในการทางานมากที่สุด กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด
กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาโท มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญ ชามากที่สุด
จาแนกตามประสบการณ์ พบว่ า กลุ่ ม น้ อ ยกว่ า 1 ปี มี ค วามพึ งพอใจด้า นความสั ม พั น ธ์กั บ เพื่ อ นร่ว มงานและ
ผู้บังคับบัญชามากที่สุด กลุ่ม 1 - 2 ปี และกลุ่ม 3 - 4 ปี มีความพึงพอใจด้านการให้การยอมรับนับถือมากที่สุด และ
กลุ่มมากกว่า 4 ปี มีความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบมากที่สุด
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3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรสายสนับสนุนเกิดความพึงพอใจสูงขึ้น คือ ควรเพิ่ม
สวัสดิการให้มากขึ้น ควรปรับปรุงสถานที่จอดรถให้มีร่มเงาและหลังคา ควรปรับปรุงเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่าง
สานักงานอธิการบดีกับคณะ/วิทยาลัย ควรมีการจัดสัมมนา/การท่องเที่ยวนอกสถานที่ให้กับบุคลากร ควรเพิ่ ม
อุปกรณ์ในการทางาน เช่น ไมโครโฟน โปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ และควรมีการปรับปรุงในเรื่องสุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม
Abstract
Research "Job Satisfaction of Support Staffs at Nakhon Phanom University" is purpose
1 ) study the job satisfaction of the support staffs at Nakhon Phanom University in 10 factors
which are job duties job responsibility , career growth, job success, respect from other,
relationships with colleagues and supervisors. Policy / Planning and Management Compensation
and benefits, job security and work environment 2) To compare the job satisfaction in work
personal of Nakhon Phanom University in overall and each factor classify by sex, age,
education, work place line of Nakhon Phanom University. And 3 ) To propose guideline to
develop the support personnel of Nakhon Phanom University. And lead to increase job
satisfaction.
The questionnaire with Likert scale is the tool of this study , the scale classify in into
5 levels. Which are most , much , moderate , less and least with the confidential at 0.97 of
research. The population of personal work in Nakhon Phanom university consists of 298
Peoples divided into lecturer and support field. The questionnaire were collected and returned
for 100.00% . The statistical techniques which are were frequency, percent age, mean and
standard deviation were used for data analysis
The research result showed that
1. Most of the persons are female, age between 25-35 years old, graduate bachelor
degree, of work with Nakhon Phanom University, work as personal support, with experience of
work with Nakhon Phanom University 1 - 2 years have much satisfied in overall .
2. The results of analysis to compare the job satisfaction in work of personal of
Nakhon Phanom University classify by sex found that male persons have most satisfied in
relationship with colleagues and supervisors but female persons have most satisfied in respected
from other. If classify by age found that persons with age under 25 years old have most
satisfied in relationship with colleague responsibility.
3. The guideline for developing Nakhon Phanom University to get higher satisfaction
of personal support staff, Nakhon Phanom University to increase welfare. Improve car park
with shade and roof. To Improve internal communication between the Office of the President
and the faculty / college. Nakhon Phanom University should provide personal in Nakhon
Phanom University should provide adequate classroom equipment such as microphones,
projectors, computers, and should improve in hygienic and overall environment in University.
Keywords: Job Satisfaction Support Staffs Nakhon Phanom University
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บทนา
มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 75 ก
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม”
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม,
วิทยาลัยการอาชีพ ธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มาจัดตั้ง
เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยดาเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นามา
หลอมรวม จั ด การศึ ก ษาทั้ งในระดั บ หลั ก สู ต รระยะสั้ น หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้น สูง (ปวส.) หลักสูตรปริญ ญา ภายใต้ภาระกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่ ที่มีปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และ
วิสัยทัศน์ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยนครพนม .11 2560)
ปรัชญา
: "พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม"
เอกลักษณ์ : "มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม"
อัตลักษณ์ : พัฒนาตน ตื่นรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
: มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาเพื่อพัฒนาสังคมแห่ง
อนุภูมิภาคลุม่ น้าโขงตอนกลาง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ บุคลากรสายวิชาการ (สายผู้สอน) มีหน้าที่หลัก 4
ประการคือ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การบริการวิชาการแก่สังคม และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรสายสนับสนุน มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานอานวยการ การให้บริการต่าง ๆ และการ
ประสานงานในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยนครพนม
บุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยนครพนมจึงเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญต่อการบริหารและการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สอดคล้องกับงานในหน้าที่หลัก และส่งผลให้
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล โดยบุคลากรสายสนับสนุนมีตาแหน่ง
งานที่แตกต่าง กันออกไป ซึ่งตาแหน่งงานบริหารทั่วไป ถือเป็นตาแหน่งงานหนึ่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
มีความสาคัญต่อหน่วยงาน ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุ มจัดการงานต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสารบรรณ งานนโยบายและแผน งานกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งจาเป็นต้องเป็นผู้
มีความรู้ ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้วยความชานาญและถูกต้อง เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และมี
การพัฒนาตนเองและอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนาพาองค์กรสู่ความสาเร็จได้ด้วยดี
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มงานบริหารทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนมถือเป็นเรื่องสาคัญ และ
จาเป็ นอย่างยิ่งในด้านการพัฒ นานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี ด้านการบริการ และพัฒ นาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
นครพนม ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยิ่งในสภาวะปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทุกแห่งต่างต้องปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญทางเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนครพนมมีจานวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
พนักงานตามสัญญา อยู่ในปัจจุบันจานวน 1,191 คน โดยจาแนกเป็นผู้บริหาร 7 คน สายวิชาการจานวน 616 คน
สายสนับสนุนจานวน 570 คน (ฐานข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนครพนม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2560) โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมทุกคนต่างมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการนาพามหาวิทยาลั ยให้
ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมและให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งการสนับสนุนบุคลากรใน
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ด้านต่าง ๆ ทั้งสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพกองทุนสา หรับบุคลากร และโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
และสวัสดิการแก่บุคลกร ตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของมหาวิทยาลัย
นครพนม จัดทาขึ้นมาโดยมีส่วนร่วมของประชาคมทั้งมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
นครพนมในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ครั้ ง ที่ 9/2560 วั น ที่ 19 สิ ง หาคม พ.ศ. 2560 และ
คณะกรรมการกลั่นกรองแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ด้านการเงิน 5 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็น
เข็มทิศนาทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยชั้นนาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง และ
การเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง มีการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนและ
ผลักดันมหาวิทยาลัยสู่มหาวิท ยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย 4.0 บัณ ฑิตมหาวิท ยาลัยนครพนม มีคุณ ธรรม
จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา รู้จักพั ฒ นาตนเอง มี มนุษ ย
สัมพันธ์ มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และทักษะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งทักษะภาษาไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้งานได้ดี มี
ความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ หรือวรรณกรรม และมีระบบการเรียนการสอน และกระบวนการ
สร้างบัณฑิต ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพระดับสากล ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีศักยภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ นักศึกษามีความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีกล ยุทธ์ที่ 7 พัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน สร้าง
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ สร้างมหาวิทยาลัยให้มีความ
แข็งแรง มั่นคง บุคลากรมีความสุข โดยมีกลยุ ทธ์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุก
ระดับ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีระดับความสุข ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยเพิ่ม
มากขึ้นบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะความก้าวหน้าในวิชาชีพและภาษาอังกฤษเพิ่ม
มากขึ้น ผู้บ ริห ารได้รับ การพัฒ นาสมรรถนะที่สูงขึ้น (กองนโยบายและแผน สานั กงานอธิก ารบดี มหาวิทยาลั ย
นครพนม, 2560)
มหาวิ ท ยาลั ย นครพนมต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ ท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การท างานให้ เกิ ด ความมี
ประสิทธิภาพนั้น จะต้องส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่ในองค์กรมีความพึงพอใจ เนื่ องจากความต้องการของแต่ละบุคคล
เป็นความต้องการที่แตกต่างกันและไม่มีที่สิ้นสุด จึงทาให้บุคคลมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน จากความสาคัญและ
ความจาเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าว จึงสนใจศึกษา ความพึงพอใจใน
การปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เพื่ อ สามารถน าข้ อ มู ล ที่ ได้ ไปปรับ ปรุ งการ
บริหารงานและทาให้บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ บุคลากรมีความพึงพอใจในด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการความสาเร็จของงาน การได้การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน นโยบาย/แผน และการบริหารความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
สภาพการทางาน และความมั่นคงในงาน โดยผลการวิจัยที่ได้จากความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น สามารถ
นาไปเป็นแนวทางให้ผู้บริหารทางการศึกษามาใช้ในการวางแผนและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ตลอดจน
เสริมสร้างปัจจัยต่าง ๆ ที่ยังบกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการปฏิบัติงาน
ต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้การดาเนินงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้
และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร อีกทั้งสามารถนาผลการวิจัยในครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการยกระดับความ
พึงพอใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สูงขึ้น อันจะส่งผลให้บุคลากรมีความรักผูกพันต่อองค์กร
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม จาแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล
3. เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดความพึงพอใจสูงขึ้น
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น มักเกี่ยวข้องกับความต้องการและการจูงใจของบุคคล
ซึ่งการที่ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการทางานมากหรือน้อย เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจในการทางานที่มี
อยู่ในหน่วยงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของบุค คล ดังนั้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการและจูงใจ จึงมีความจาเป็น เพื่อให้มีความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน อันจะนาไปสู่การสร้างความพึง
พอใจให้เกิดขึ้นและเกิดความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยทฤษฎีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมีนักวิชาการได้ทาการศึกษาค้นคว้าและตั้งทฤษฎีไว้มากมาย ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีที่สาคัญ ๆ ดังนี้
1. ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Theory) Herzberg Mausner & Snyderman (1959: 110
- 111) ตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพอใจในงานจะถู กแยก และทาให้แตกต่างไปจากปัจจัยที่นาไปสู่
ความไม่พอใจในงาน ทั้งนี้เฮอร์ซเบิร์กและคณะได้ร่วมกันทาวิจัยโดยวิธีสัมภาษณ์วิศวกรและสมุห์บัญชี จานวน 200
คน จากบริษัทต่าง ๆ 9 แห่งในเมืองพิทสเบิร์ก มลรัฐเพนซิลวาเนียเพื่อหาคาตอบว่าประสบการณ์จากการทางาน
แบบใดที่ทา ให้บุคคลเหล่านั้นเกิดทัศนคติความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีและความรู้สึกที่มีต่อประสบการณ์แต่ละแบบนั้นไป
ในทางบวกหรือลบ เมื่อได้คาตอบแล้วเฮอร์ซเบิร์กและคณะได้นามาวิเคราะห์และจัดเรียงลาดับโดยแบ่งเป็นสอง
ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัยซึ่งปัจจัย จูงใจเป็นปัจจัยที่นาไปสู่ทัศนคติในทางบวก
เพราะทา ให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรง ในขณะที่ปัจจัยค้าจุนเป็น
ปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะเป็นภาวะแวดล้อม หรือเป็นส่วนประกอบ
ของงาน ปัจจัยนี้อาจนา ไปสู่ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้
2. ทฤษฎี ลาดั บขั้ น ความต้อ งการของมนุ ษ ย์ Abraham H. Maslow (1954) ได้ เขียนทฤษฎี จู งใจ
(Motivator Theory) หรือทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human Motivation)
โดยมีสมมติฐานไว้ว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการขั้นพื้นฐาน และความต้องการนี้จะมีตลอดเวลา และมีอย่างไม่มีที่
สิ้น สุด ความต้ องการใดที่ ได้ รับ การตอบสนองแล้ว ความต้ องการอื่ น จะมาแทนที่ ความต้อ งการใดที่ได้รับ การ
ตอบสนองแล้ว จะไม่ เป็ น สิ่งจู งใจอี ก ต่ อ ไป ส่ วนความต้ อ งการที่ ยั งไม่ ได้ รับ การตอบสนองจะยั งเป็ น สิ่ งจูงใจอยู่
กระบวนความต้องการของมนุษย์จะมีลาดับขั้นจากต่าไปหาสูง ตามลาดับความสาคัญในสิ่งที่ต้องการของมนุษย์
(Hierarchy of Needs) Maslow ได้แบ่งลาดับขั้นของความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ขั้นตอน คือ 1. ความต้องการ
ทางกายภาพ (Physiological Needs) 2. ความต้ องการความปลอดภัยและความมั่น คง (Safety and Security
Needs) 3.ความต้องการการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs) 4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง
(Esteem Needs) 5. ความต้องการความสาเร็จสูงสุด (Self-actualization Needs)
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จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาจึงกาหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานที่ทางาน
5. สายการปฏิบัติงาน
6. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม
1. ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
4. ด้านความสาเร็จในการทางาน
5. ด้านการได้การยอมรับนับถือ
6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา
7. ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน
8. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
9. ความมั่นคงในงาน
10. ด้านสถานที่การทางาน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แสงทอง ไชยสาร (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วน ตาบลในเขต
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จานวน 124 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมั่นคง ด้านสภาพการทางาน ด้านความสาเร็จและด้านการยอมรับ ด้านลักษณะ
งาน ด้านความเจริญก้าวหน้าและเจริญเติบโตและด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและการบริหาร
ด้านค่าจ้างเงินเดือน
สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี (2555) ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) : กรณี พนักงานบริษัท การบินไทยฯ สานักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. พนักงานบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ สานักงานใหญ่ มีความพึงพอใจเกี่ ยวกับปัจจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในการทางาน พนักงานมีความพึง
พอใจระดับปานกลาง ยกเว้น การประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน การได้รับการยกย่องนับถือ พนักงานมีความ
พึงพอใจ ใน การทางานอยู่ในระดับมาก 2. พนักงานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานที่สานักงาน
ใหญ่ ความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยค้าจุนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นโยบายและ
การบริหารของบริษัท การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เงินเดือนและสวัส ดิการ ความมั่นคงใน
งาน สถานภาพในการทางาน มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ยกเว้น สภาพแวดล้อมในการทางาน มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 3. พนักงานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ สานักงานใหญ่ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้ จะมีระดับความพึง
พอใจการทางานที่แตกต่างกัน ในส่วนของปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านการประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน ด้านการ
ได้รับความยกย่องนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในการทางาน ในส่วนของ
ปัจจัยค้าจุน ได้ แก่ ด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษัท ด้านการควบคุมบังคับบัญ ชา ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านสภาพ แวดล้อมในการทางาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในงาน และด้าน
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สถานภาพในการทางาน และในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้น มี ระดับความพึง
พอใจในการทางานไม่แตกต่างกัน
จ่าอากาศเอกสุริยะ ประเสริฐศรี (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารชั้นประทวน สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการทหารชั้นประทวน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับได้ดังนี้ ความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านความ
มั่นคงในงาน รองลงมา ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความสาเร็จในงาน
รองลงมา ได้แก่ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงาน และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านสภาพ
การทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านนโยบาย/แผนงานและการบริหารงาน ตามลาดับ
สมมติฐานการวิจัย
บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
วิธีการวิจัย
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยนครพนม (สายช่วยวิชาการ สายการจัดการ และธุรการ)
จั งหวั ด นครพนม อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด นครพนม รวมทั้ งสิ้ น จ านวน 298 คน (ฐานข้ อ มู ล กองการเจ้ าหน้ า ที่
มหาวิทยาลัยนครพนม เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560) โดยผู้วิจัยศึกษาประชากรทั้งหมด
2. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ข้อมูล ที่ใช้ ในการวิจัยเรื่องความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติงานของบุค ลากรสายสนั บ สนุน มหาวิทยาลั ย
นครพนม ประกอบด้วยการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม
10 ด้านได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านความสาเร็จใน
การทางาน ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบาย/แผน
และการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสถานที่การทางาน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ผู้วิจัยได้ทาการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีความเข้าใจ
ตรงกันในเนื้อหาทั้งหมด
3.2 ผู้วิ จัย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยแจกแบบสอบถามให้ กั บ บุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย
นครพนมจังหวัดนครพนม และกาหนดวันเก็บแบบสอบถามหลังจากที่แจกแบบสอบถาม ภายใน 2 สัปดาห์
นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งจานวนของแบบสอบถามและ
ข้อมูลในการกรอกแบบสอบถามของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อนาไปวิเคราะห์ต่อไป
4. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบั ติงาน ใช้การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แ ก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
4.2 วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิท ยาลั ย
นครพนม เป็ น แบบมาตราส่วนประมาณค่ า 4 ระดั บ (Rating scale) ใช้ วิธีก ารวิเคราะห์ โดยสถิติ เชิงพรรณนา
(Descriptive statistic) ได้แก่ การหาค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย (µ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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ผลการศึกษา
ผลการศึ กษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม
พบว่ามีความพึงพอใจด้านความสาเร็จในการทางานมากที่สุด ส่วนกลุ่มอายุ 25 - 35 ปี มีความพึงพอใจในด้านความ
รับผิดชอบมากที่สุด และกลุ่มอายุ 36 - 46 ปี มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
มากที่สุด และกลุ่มอายุมากกว่า 46 ปี มีความพึงพอใจด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุด จาแนกตามระดับ
การศึกษา กลุ่มระดับการศึกษาปวช. และกลุ่มระดับการศึกษาปวส. มีความพึ งพอใจในด้านความสาเร็จในการ
ทางานมากที่ สุด กลุ่มระดับ การศึกษาปริญ ญาตรี มี ความพึ งพอใจในด้านความรับผิดชอบมากที่ สุด กลุ่มระดั บ
การศึกษาปริญญาโท มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากที่สุด จาแนกตาม
ประสบการณ์ พบว่า กลุ่มน้อยกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามาก
ที่สุด กลุ่ม 1 - 2 ปี และกลุ่ม 3 - 4 ปี มีความพึงพอใจด้านการให้การยอมรับนับถือมากที่สุด และกลุ่มมากกว่า 4 ปี
มีความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบมากที่สุด
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปราย
ผลการวิจัยเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรได้รับ มอบหมายงานที่ปฏิบัติตรงตามความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Harrel (1964 อ้างถึงในมัจฉรี โอสถานนท์, 2539: 40-41) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ว่า ความน่าสนใจของงาน ความท้าทายของงาน ความแปลกของงาน โอกาสที่จะ
ได้เรียนรู้และศึกษางาน โอกาสที่จะทาให้งานนั้นสาเร็จการรับรู้หน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการทางานและวิธีการ
ทางาน การที่ผู้ทางานมีความรู้สึกต่องานที่ทาอยู่ว่า เป็นงานที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ท้าทาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทา
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความต้องการที่จะปฏิบัติงานนั้น ๆ และเกิดความผูกพันต่องาน
2. ด้านความรับผิดชอบ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานด้ าน
ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีไหวพริบ และมีความรู้และ
ทั ก ษะในการท างานที่ ดี รวมถึ งสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถและสมบู ร ณ์ อี ก ทั้ งการที่
ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสแก่ผู้ทางานได้รับผิดชอบงานของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมีการควบคุมเข้มงวดจนเกินไป
บุคลากรจึงเกิดความพึงพอใจในงานที่ทาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg, Mausner & Snyderman (1959:
113-119) กล่าวว่า ความรับผิดชอบเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลมีความตั้งใจปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
3. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากร ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่งงานที่ปฏิบัติ อยู่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และยุติธรรม มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าชัดเจน ซึ่งส่งผลให้บุคลากร เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ดังที่ เฮอร์ซเบิร์ก (1959) ที่กล่าว
ว่า ความก้าวหน้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้บุคคลมีความพึงพอใจในการทางาน เช่นเดียวกับ เฟรนช์ (1964) ที่กล่าวว่ า
โอกาสก้าวหน้าในการทางาน การมีโอกาสเลื่อนไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยที่จะสนองความต้องการของคนงาน
และลูกจ้างที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
4. ด้านความสาเร็จของงาน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความสาเร็จของงานอยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรสามารถปฏิบัติงานสาเร็จตามเป้าหมายและที่กาหนดไว้ใน
เวลาที่มีความเหมาะสม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับงานได้เป็นอย่างดี ทาให้ประสบผลสาเร็จในการ
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ปฏิบัติงานของหน่วยงานซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานและประสบความสาเร็จเป็นที่น่าพอใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg, Mausner, & Snyderman (1959: 113-119) ได้กล่าวว่า ความสาเร็จ
ในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคคลทางานตามความสามารถแห่งสติปัญญาได้อย่างอิสระ จนได้รับความสาเร็จ
เป็นอย่างดี เกิดความรู้สึกภูมิใจและปลาบปลื้มในผลสาเร็จแห่งงานนั้น
5. ด้ า นการได้ ก ารยอมรั บ นั บ ถื อ พบว่ า บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย นครพนมมี ค วามพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการได้การยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรสามารถ แสดงความคิดเห็นและได้รับการ
ยอมรับในความรู้ความสามารถจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกั บทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ
ของ Maslow (1970: 22-24) ในขั้นที่ 3 ที่ว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องการเข้าร่วมและ
ได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตร และได้รับความรักจากเพื่อนร่วมงาน
6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบั ญชา พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก เพราะได้
รับ คาแนะค าปรึก ษาเมื่อมี ปัญ หาจากผู้บังคับ บัญ ชาและเพื่ อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ รุจิรา ทั ศ
นบรรจงและดร.ณัฐพันธ์ บั ววราภรณ์ (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัท แม่กลองเวชกิจ จากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์อันดีใน
หน่วยงานในระดับมาก ส่วนด้านความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งงาน,ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานในระดับปานกลาง
7. ด้านนโยบาย แผน และการบริหาร พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความพึงพอใจในการ
ปฏิ บั ติ งานด้ า นนโยบาย แผน และการบริ ห าร อยู่ ในระดั บ มาก เพราะมหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ได้ มี น โยบาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงานอย่ างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และมีการ ชี้แจงให้กับบุคลากรจึงทาให้
บุคลากรร่วมกันทางานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นามาปฏิบัติงานได้จริง เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดไว้ และผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนปัจจัยหลาย ๆ อย่างในการทาให้แผนและนโยบายที่กาหนดไว้ได้บรร ลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัณณ์นภัส กุลภัสสรณ์โภคิน (2554) ที่ทาการศึกษาเรื่อง ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความพึง
พอใจในด้ านการ ปกครองบั งคั บ บั ญ ชาอยู่ ในระดั บ มาก ทั้ งนี้ เพราะบุ ค ลากรพึ งพอใจที่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาคอยให้
คาแนะนาและช่วยเหลือแก้ไข ปัญหา มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงาน ผู้บังคับบัญชา
ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะในงานต่าง ๆ มีเหตุผล มีการมอบหมายกระจายงานได้เป็นอย่างดีและ
มีความยุติธรรม
8. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ พบว่า บุค ลากรมหาวิท ยาลั ยนครพนมมี ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรมีเงินเดือนที่เหมาะสมและเพียงพอกับการ
เลี้ยงชีพ มีระบบสวัสดิการที่ดี มีสิทธิวันหยุดประจาปี ลากิจ ลาป่วย และลาพักผ่ อนที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี (2555) ที่ทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจาปีการศึกษา 2555 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก
9. ด้านความมั่นคงในงาน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับมาก เพราะบุ คลากรภู มิใจในตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันที่ ได้ทางานใน
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ ปกครองและคนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร
รุ่งเรือง (2555) ที่ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท
อุตสาหกรรมแปรรูปโครงสร้างเหล็ก ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานด้านความมั่นคงใน
การทางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วยความ
บริสุทธิ์ใจและซื่อสัตย์
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10. ด้านสถานที่การทางาน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านสถานที่ ทางาน อยู่ในระดับมาก เพราะมหาวิทยาลัยนครพนมมีสถานที่ทางานที่ สะอาด มีระเบียบ จัดเป็ น
สัดส่วน มีอุปกรณ์ เครื่องมือ แสงสว่าง และอากาศถ่ายเท ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธานิธิ์ นุกูลอึ้ง
อารี (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) : กรณีพนักงาน
บริษัท การบินไทยฯ สานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทางาน ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสมกับการทางาน มีอุปกรณ์เครื่องมือ
ในการทางานที่ทันสมัย สะดวก สบาย ส่งผลให้พนักงานในองค์กรมีความรู้สึกที่ดี ต่อ องค์กร และเกิดความพึงพอใจ
ในการทางาน ในด้านสภาพแวดล้อมในการทางานซึ่งเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้การทางานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปปฏิบัติ
1. ด้านสวัสดิการควรจัดสวัสดิการให้มีมากขึ้น เช่น รถรับ -ส่งพนักงาน (ในปัจจุบันมีเฉพาะรับ -ส่ง
พนักงานสังกัดสานักงานอธิการบดี) โรงอาหารประจาสานักงานหรือคณะ/วิทยาลัย สาหรับบุคลากร อบรม/สัมมนา
นอกสถานที่ ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงบิดา-มารดา บุตร และประกันสุขภาพ ฯลฯ
2. ด้านสถานที่ควรปรับปรุง เช่น ความสะอาดของโรงอาหารและห้องน้า ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้ น เพื่อ
เป็นร่มเงา ฯลฯ
3. ด้านการสื่อสารควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรรับทราบข่าวสารได้ทันต่อการปฏิบัติงาน และในการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาควรใช้
การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้มากขึ้นกว่าการใช้การสั่งทางวาจา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสั่งการจะทาให้
การปฏิบัติงานตรงตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา และเกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างตรงตามเป้าหมาย
4. ด้านอุปกรณ์ควรเพิ่มอุปกรณ์สานักงานให้เพียงพอกับความต้องการ
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อิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
THE INFLUENCE OF FACTORS ON THE AUDIT QUALITY OF
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS IN THAILAND
สิบเอกกิตติคม จีนเหรียญ1 และ ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล2
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Kittikhom Jeenrian1 and Pravas Penvutikul2
Accountancy Sripatum University
Accountancy Sripatum University
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิพ ลของคุ ณ ลั ก ษณะหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ดี และ
ความสามารถทางการบริหารงานที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรั บอนุญาตในประเทศไทย ผู้วิจัยใช้
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตในประเทศไทย จานวน 304 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ดี ความสามารถทางการบริหารงาน และคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดั บมาก และ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี
และ (2) ความสามารถทางการบริหารงาน มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี
คาสาคัญ: หลักฐานการสอบบัญชีที่ดี, ความสามารถทางการบริหารงาน, คุณภาพการสอบบัญชี
Abstract
This study aims to examine influence of good audit evidences and management skills
on the audit quality of certified public accountants in Thailand. The methodology is a
quantitative research using descriptive statistics and multi regression analysis as instruments in
collecting data from 304 certified public accountants in Thailand. Statistics used in data analysis
include frequency, percentage, mean, standard deviation, and hypothesis test.
Study results show that the certified public accountant agreed with having good audit
evidences, management skills and audit quality as a whole and in each aspect at a high level;
and study results show that ( 1 ) good audit evidences affects the audit quality; and ( 2 )
management skills affects the audit quality.
Keywords: Good Audit Evidences, Management Skills, The Audit Quality

93

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

บทนา
ในปั จจุ บั น นั้ น สภาพแวดล้อ มทางสั งคมและเศรษฐกิ จได้มี ก ารเปลี่ ยนแปลงไป ไม่ ว่ าจะเป็ น การท า
ธุรกรรมทางการค้าที่มากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้สอบ
บั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตที่ ท าให้ ก ารตรวจสอบต้ อ งเปลี่ ย นไปเน้ น ที่ ก ารพิ จ ารณาฐานความเสี่ ย งแทน และเพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจึงควรนากระบวนการสอบบัญชีเข้ามาช่วย
กาหนดวิธีในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ดี (สมพงษ์ พรอุปถัมถ์, 2545)
กระบวนการสอบบัญชีที่ดี เปรียบเสมอเป็นการรวบรวมและประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถสรุปผลการตรวจสอบและจัดทารายงานการสอบบัญชีได้ โดยผู้สอบบัญชี
ต้องมีการวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อ มั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินที่ตรวจสอบนั้นได้แสดงข้อมูลที่
เหมาะสมและเพียงพอ (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2554)
ความสามารถทางการบริหาร จึงถือเป็นปัจจัยที่สาคัญของการบริหารงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
รับอนุ ญ าต ที่จะส่งผลให้มีการปฏิ บัติงานที่ดีที่ สุด และแสดงถึงความสามารถของผู้สอบบั ญ ชีในการปฏิบั ติงาน
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ (ปาริชาติ สมภาร, 2555)
คุณภาพการสอบบัญชี เป็นการแสดงความเห็นไว้ในงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ปราศจาก
ข้อผิด พลาดใด ๆ โดยน ารายงานการสอบบัญ ชีมาใช้ เป็ น ตัวบ่ งชี้ในการวัดคุ ณ ภาพของงานการสอบบัญ ชี และ
คุณภาพการสอบบัญชียังสามารถวัดได้จากความเป็นอิสระในการตรวจสอบ หรือไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มที่ ซึ่งอาจทาให้เกิดเป็นข้อผิดพลาดในรายงานการเงินนั้นได้ (สมพงษ์ พรอุปถัมถ์, 2551)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงจะมีหน้าที่ตรวจในการสอบบัญชีและแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบ
บัญชี โดยก่อนจะปฏิบัติงานได้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนถึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจะเป็นการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีต้องดาเนินการปฏิบัติงานด้วยความรู้
ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ทางวิชาชีพ อันสะท้อนถึงคุณภาพการสอบบัญชีต่อไป (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2554)
ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งมี ค วามสนใจศึ ก ษาวิ จั ย อิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ลั ก ษณะหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ดี และ
ความสามารถทางการบริหารงานที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งทาการ
เก็บข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการทางานให้กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยสืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณ ลักษณะหลักฐานการสอบบัญ ชีที่ดี และความสามารถทางการ
บริหารงานที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
กรมสรรพากร (2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน
พร้อมทั้งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง ผู้ที่มีความประสงค์ขอ
ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่ง
ประมวลรัษ ฎากร และใบอนุ ญ าตนั้ น ยังไม่ ขาดอายุ ไม่ถูก พั กหรือ ไม่ถูก ถอนโดยผู้สอบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าตสามารถ
ตรวจสอบรวมถึงรับรองงบการเงินของกิจการได้ทุกกิจการ

94

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

จากความหมายของผู้ สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตข้างต้ น สามารถสรุป ได้ ว่า ผู้ที่ ขอขึ้น ทะเบี ยน และได้ รับ
ใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฎากร และ
ใบอนุญาตนั้นยังไม่ขาดอายุ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถรับรองงบการเงินของกิจการได้ทุกกิจการ
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี
จันทนา สาขากร (2551) ได้ ให้ความหมายไว้ว่า หลั กฐานการสอบบั ญ ชี หมายถึง ข้อเท็จจริง ๆ ที่
ผู้ตรวจสอบได้รวบรวมขึ้นจากการปฏิบั ติงานเพื่ อพิ สูจน์ หรือยืน ยันข้อ มูลต่ าง ๆ จนสามารถนามาสรุปผลการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบได้
นนทพล นิ่มสมบุญ (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หลักฐานการสอบบัญชี หมายถึง ข้อมูลซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้รับ รวมถึงนามาใช้สรุปเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน และยังได้จาแนกแหล่งที่มาของหลักฐานการสอบบัญชีไว้
ว่า หลักฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยเอกสารเบื้องต้นรวมถึงบันทึกทางการบัญชีที่ใช้ในการจัดทางบการเงิน และ
ข้อมูลประกอบจากแหล่งภายนอก
คุณ ลัก ษณะของหลักฐานการสอบบัญ ชี ผู้สอบบัญ ชีควรหาข้อมูลหรือหลั กฐานที่มี คุณ ลั กษณะดังนี้
(จันทนา สาขากร, 2551)
- ความเพียงพอ (Sufficiency) หมายถึง ข้อมูลที่รวบรวมได้และจานวนเพียงพอที่จะทาให้ผู้ตรวจ
สอบทุกคนสรุปความเห็นได้อย่างเดียวกัน สาหรับการพิจารณาว่าจานวนเพียงพอหรือไม่ ต้องพิจารณาว่าหลักฐาน
นั้นเป็นหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อม
- ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยใช้เทคนิควิธีการ
ตรวจสอบที่ดีที่สุด
- ความเกี่ ย วพั น กั น (Relevance) หมายถึ ง ข้ อ มู ล หรื อ หลั ก ฐานที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น ช่ ว ยยื น ยั น
สนับสนุนสิ่งที่ตรวจพบ หรือสนับสนุนข้อเสนอแนะในการตรวจสอบโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
หลักฐานทีม่ ีความเกี่ยวพันได้มาจากวิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
- ความมีประโยชน์ (Usefulness) หมายถึง หลักฐานที่ช่วยในการควบคุมและตัดสินใจของผู้บริหาร
ให้กิจการประสบความสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
3. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถทางการบริหารงาน
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารงานว่า หมายถึง
กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ได้ร่วมมือกันทาและดาเนินงาน ให้งานนั้น ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2547) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสามารถ (Competency) คือ บุคลิกลักษณะที่
ซ่อนอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคล ซึ่งจะสามารถผลักดันให้บุคคลนั้น ๆ สร้างผลการปฏิบัติงานที่ ดีหรือปฏิบัติได้ตาม
กฎเกณฑ์ที่กาหนดในงานที่รับผิดชอบ และมีผลทาให้บุคคลนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของตนได้ดีมากขึ้น
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความสามารถทางการบริหารงาน (Management Competency)
หมายถึง การที่บุคคลนั้นๆ มีทักษะในการบริหารงาน โดยใช้หลักการและแนวคิดมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการ
ต่างๆ
องค์ประกอบของความสามารถทางการบริหารงาน ประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการวางแผน (Planning) หมายถึง การกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์วิธีบริหาร อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ การควบคุมและการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและกระบวนการในการกาหนดวัตถุประสงค์ และ
วิธีการว่าจะทาอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นหากจะกล่าวในแง่ของสถานการณ์ การวางแผนเป็นกระบวนการใน
การเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการกาหนดการกระทาขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่กาหนดไว้
2) ด้านการดาเนินงาน (Operating) หมายถึง การแปลงแผนงานสู่การบริหาร ความสามารถที่จะ
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างมีประสิทธิภาพ
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3) ด้านการติดตามประเมินผล (Following) หมายถึง การวัดมูลค่าความสาเร็จของการตรวจสอบ
บัญชีว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใดเพื่อเป็นแนวทางสรุปผลการตรวจสอบบัญชีต่อไป
4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี
ชนัญฎา สินชื่น (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพของการสอบบัญชี หมายถึง คุณภาพการรายงาน
ผลการดาเนินงานที่แสดงไว้ในรายงานทางการเงินในลักษณะของการเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อผู้ใช้รายงานทางการเงิน
หรืออีกนัยหนึ่งคือข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินจะต้องเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน
มณฑิรา กิจสัมพันธ์วงศ์ (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง การที่ผู้สอบ
บัญชีสามารถลดความคลุมเครือของงบการเงินที่ตนจัดทา ส่งผลให้กิจการสามารถลดความเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้
ให้อยู่ในระดับที่ต่าสุด และผู้สอบบัญชีจะต้องรายงานความผิดพลาดที่มีนัยสาคัญที่ได้รบั รู้มา โดยที่ความผิดพลาดที่มี
นัยสาคัญอาจไม่สามารถถูกค้นพบได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง การรายงานผลการดาเนินงานที่แสดง
ไว้ในรายงานทางการเงินในลักษณะของการเป็นข้อมูลที่มีคณ
ุ ค่าต่อผู้ใช้รายงานทางการเงินโดยปราศจากข้อผิดพลาด
ที่จะเกิดจากความเสี่ยงในการสอบบัญชี สามารถนามาใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการวัดคุณภาพของงานสอบบัญชีได้ สามารถ
วัดได้จากรายงานการสอบบัญชีที่มีลักษณะเชิงคุณภาพที่ดี โดยการประยุกต์จากมาตรฐานการตรวจสอบ รหัส 2420
(เบญญาภา สิงห์ทองชัย, 2556) ซึ่งประกอบด้วยกัน 7 ด้าน ได้แก่
1) ความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือบิดเบือนไปตามความจริงที่เกี่ยวข้อง
ความถูกต้องของข้อความในทุกประโยคและตัวเลข ผู้ตรวจสอบได้รวบรวมประเมินและสรุปนาเสนออย่างระมัดระวัง
และแม่นยาแล้ว
2) ความเที่ยงธรรม (Objectiveness) หมายถึง การสื่อสารที่ถูกต้องตามควร (Fair) ไม่ลาเอียงทั้งจาก
ทัศนคติและผลการประเมินที่เป็นกลาง โดยพิจารณาจากความจริงและสถานการณ์รอบด้านแล้ว เนื่องมาจากการ
สังเกตการณ์ ซึ่งสามารถสรุปและมีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบที่ต้องได้มาจากการกระทาที่ปราศจากอคติ ไม่
ลาเอียง และไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน หรือไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใด ๆ ของผู้อื่น
3) ความชัดเจน (Clearness) หมายถึง ความสามารถในการสื่อความหมายให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจได้
และแสดงถึงลาดับความเป็นเหตุและผลถึงความชัดเจนอาจเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาทางวิชาการที่ไม่จาเป็น
แต่ถ้าหากจาเป็นต้องใช้ศัพท์เทคนิคบางคา จาต้องมีคาอธิบายหรือนิยามศัพท์ที่ใช้ด้วย
4) ความกะทั ด รั ด (Conciseness) หมายถึ ง การสื่ อ สารตรงประเด็ น ไม่ อ้ อ มค้ อ ม และตั ด ทอน
ข้อความและคาฟุ่มเฟือยที่ไม่จาเป็นออกไป โดยผู้ตรวจสอบยังต้องรักษาความต่อเนื่องของแนวความคิดที่รายงานไว้
ตลอดจนความถูกต้องของการใช้ภาษาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย
5) ความสร้างสรรค์ (Creation) หมายถึ ง การสื่ อ สารที่ ช่ว ยสร้ างแรงจูงใจให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานและ
องค์การได้มีการปรับปรุงในสิ่งที่จาเป็น โดยเนื้อหาควรเป็นประโยชน์ให้บรรยากาศเชิงบวกและมีความหมายต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
6) ความสมบูรณ์ (Completion) หมายถึง การเสนอรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ หมายถึงการไม่ขาด
สารสนเทศที่สาคัญต่อผู้อ่านที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งควรประกอบด้วยสารสนเทศที่ครบถ้วนและข้อสังเกตที่สนับสนุนถึง
ข้อสรุปและข้อแนะนาที่ดีอย่างเพียงพอ
7) ความทันกาล (Timeliness) หมายถึง การเสนอรายงานต้องกระทาภายในเวลาระยะเวลาที่มีความ
พอดี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแก้ไข การเสนอผลการตรวจสอบบัญชีนั้นไม่ ควรกระทาให้ล่าช้า และควรทาใน
ระดับที่ “ด่วน” เพื่อเพิ่มให้การแก้ไขมีประสิทธิผลมากขึ้น
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บุญ ช่วง ศรีธรราษฎร์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเชี่ยวชาญการสอบบัญชีกับ
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน
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ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความเชี่ยวชาญการสอบบัญชี
โดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านประสบการณ์วิชาชีพการสอบบัญชี ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพการสอบบัญชี และด้านการเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น และ (2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความ
เที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความสมบูรณ์ ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า (1) ความเชี่ยวชาญการสอบบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ด้านความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์
ด้านความสมบูรณ์ และด้านความทันกาล (2) ความเชี่ยวชาญการสอบบัญชี ด้านประสบการณ3วิชาชีพการสอบ
บัญ ชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณ ภาพการสอบบัญ ชีโดยรวม ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความ
กะทัดรัด ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความทันกาล (3) ความเชี่ยวชาญการสอบบัญชี ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
การสอบบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี โดยรวม ด้านความถูกต้อง ด้านความ
เที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด และด้านความคิดสร้างสรรค์ และ (4) ความเชี่ยวชาญการสอบ
บัญชีด้านการเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความชัดเจน
และด้านความทันกาล
ปาริชาติ สมภาร (2555) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความสามารถทางการบริหารงานที่มีต่อคุณภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
กลุ่มประชากร จานวน 188 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการบริหารงาน ด้านการวางแผน ด้านการดา
เนินงาน และด้านการติดตามประเมินผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี ด้าน
ความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ และด้านความ
ทันกาล
ทิพวรรณ์ ศิริมาตร (2555) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของลักษณะหลักฐานการบัญชีที่ดีที่มีต่อคุณภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
กลุ่มประชากร จานวน 131 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชี ที่ดี ด้านความเชื่อถือได้ มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ด้านความถูกต้อง และด้านความเที่ยงธรรม
(2) คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดีด้านความเกี่ยวพัน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการ
สอบบั ญ ชี โดยรวมด้ านความชั ด เจน ด้ า นความกะทั ด รั ด ด้ า นความสมบู ร ณ์ และด้ า นความทั น กาล และ (3)
คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี ด้านความมีประโยชน์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการ
สอบบัญชีโดยรวม ด้านความสร้างสรรค์
Ohta (2009) ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบบทบาทของหลักฐานการสอบบัญชีในการตรวจสอบเชิงกล
ยุ ท ธ์ ผลการวิ จั ย พบว่ า เป็ น วิ ธี ก ารตรวจสอบความเสี่ ย ง (ความน่ า จะเป็ น ของการยอมรั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง) และ
ส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการตรวจสอบในรูปแบบของการสุ่มตัวอย่างการ
ยอมรับ ความเสี่ ยง ส าหรับ การตรวจสอบการกระทาการทุ จริตและการประเมิ นความเสี่ยงเสมอเพิ่ ม ขึ้น เมื่อได้
หลักฐานการตรวจสอบเป็นคุณลักษณะที่ดี และผู้สอบบัญ ชีที่มีความสามารถเพียงพอสาหรับการหลีกเลี่ยงการ
ปฏิเสธข้อเท็จจริงและความเสี่ยงได้นั้น นอกจากนี้การตรวจสอบจะต้องเพิ่มหลักฐานการตรวจสอบ เพื่อวิเคราะห์
บ่งชี้ว่าผู้สอบบัญชีใช้ข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแสดงงบการเงินที่ผิดพลาด
ได้ตรวจสอบรายละเอียดของหลักฐานที่ปล่อยให้การบังคับใช้กับความหมายสาหรับมาตรฐานและใช้สาหรับการวิจัย
ในอนาคต
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี และความสามารถทางการบริหารงาน
ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย โดยกาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี ได้แก่ 1) ด้านความเพียงพอ 2) ด้านความเชื่อถือได้ 3) ด้าน
ความเกี่ยวพัน และ 4) ด้านความมีประโยชน์
2. ความสามารถทางการบริหารงาน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการดาเนินงาน และ 3) ด้าน
การติดตามประเมินผล
ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพการสอบบัญชี ได้แก่ 1) ด้านความถูกต้อง 2) ด้านความเที่ยงธรรม 3) ด้าน
ความชัดเจน 4) ด้านความกะทัดรัด 5) ด้านความสร้างสรรค์ 6) ด้านความสมบูรณ์ และ 7) ด้านความทันกาล
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี
1. ด้านความเพียงพอ
2. ด้านความเชื่อถือได้
3. ด้านความเกี่ยวพัน
4. ด้านความมีประโยชน์

คุณภาพการสอบบัญชี
1. ด้านความถูกต้อง
2. ด้านความเที่ยงธรรม
3. ด้านความชัดเจน
4. ด้านความกะทัดรัด
5. ด้านความสร้างสรรค์
6. ด้านความสมบูรณ์
7. ด้านความทันกาล

ความสามารถทางการบริหารงาน
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการดาเนินงาน
3. ด้านการติดตามประเมินผล
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี
สมมติฐานที่ 2 ความสามารถทางการบริหารงาน มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน
2560 จานวน 1,272 คน (สภาวิชาชีพบัญชี, 2560)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย จานวน 304 คน โดยการกาหนด
ขนาดตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เครื่องมือวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
การวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และ
ข้อมูลทั่วไป โดยลักษณะข้อคาถามเป็นแบบให้เลือกตอบคาตอบเดียว ส่วนที่ 2 การสอบถามข้อมูลด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณ ลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี โดยลักษณะข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ส่วนที่ 3 การสอบถามข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางการบริหารงาน และส่วนที่
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4 การสอบถามข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี โดยลักษณะข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ข้อมู ลดังนี้ (บุญ ชม ศรีสะอาด.
2535)
คะแนนเฉลีย่
แปลความหมาย
1.00 – 1.50
มีความเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.51 – 2.50
มีความเห็นอยู่ในระดับน้อย
2.51 – 3.50
มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
3.51 – 4.50
มีความเห็นอยู่ในระดับมาก
4.51 – 5.00
มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ
การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวิจัย โดยทาการทดสอบเครื่องมือ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การ
ตรวจสอบความตรง (Validity) ประกอบด้ ว ยการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจานวน 3 ท่าน ผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญพบว่าทุกข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
และ ส่วนที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ทาการทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของแต่ละตัวแปรได้ค่าตามมาตรฐานที่
กาหนดคือ สัมประสิทธิ์แอลฟ่าฯ มีค่ามากกว่า 0.7 และค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่ามากกว่า 0.3 (Hair, et al.
2006) ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าฯ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.726 ถึง 0.982 และค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง
0.337 ถึง 0.967 ถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงไม่ได้ทาการตัดข้อคาถามใด ๆ ออกจากการวัดตัว
แปร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังข้อคาถามผ่านการทดสอบเครื่องมือแล้ว ได้ดาเนินการแจกแบบสอบถาม จากนั้นเก็บรวบรวม
ภายหลังการตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น และได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาที่มีความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
สมบูรณ์ทั้งสิ้น 304 ฉบับ
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย เชิ งปริ ม าณใช้ ก ารบรรยายโดยสถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) และวิ เคราะห์
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) มีชนิดของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์
แต่ละข้อแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่า
จานวน และ ค่าร้อยละ 2) การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปร ซึ่งประกอบไปด้วย คุณลักษณะหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ดี ความสามารถทางการบริหารงาน และคุณภาพการสอบบัญชี สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบ คือ ค่าเฉลี่ย
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 3) การทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ ซึ่ งประกอบด้ ว ย ความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี และความสามารถทางการบริหารงาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ การทดสอบค่าความทนทาน (Tolerance) และค่า VIF (Variance inflation
factors) และ 4) การทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย สถิ ติ ที่ ใช้ ในการทดสอบ คื อ การวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression)
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ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (n = 304)
ตัวแปร/ ตัวชี้วัด

จานวน

ร้อยละ

1. เพศหญิง
170
55.92
2. อายุ 35 – 45 ปี
107
35.20
3. สถานภาพการสมรส โสด
159
52.30
4. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
182
59.87
5. ประสบการณ์ในการทางานด้านสอบบัญชี 5 – 10 ปี
132
43.42
6. ระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 50,000 – 80,000 บาท
189
62.17
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย จานวนทั้งสิ้น 304 คน
ส่วนใหญ่เป็น (1) เพศหญิง จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 55.92 (2) อายุ 35 – 45 ปี จานวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.20 (3) สถานภาพโสด จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 (4) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน
182 คน คิดเป็นร้อยละ 59.87 (5) ประสบการณ์ในการทางานด้านสอบบัญชี 5 – 10 ปี จานวน 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.42 และ (6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 – 80,000 บาท จานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 62.17
ส่ วนที่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ดี ความสามารถทางการ
บริหารงาน และคุณภาพการสอบบัญชี
ตารางที่ 2 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ดี จาแนกรายด้านของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
ระดับความ
คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี
S.D.
X
คิดเห็น
1. ด้านความเพียงพอ
3.79
.44
มาก
2. ด้านความเชื่อถือได้
3.85
.44
มาก
3. ด้านความเกี่ยวพัน
3.87
.42
มาก
4. ด้านความมีประโยชน์
3.87
.48
มาก
โดยรวม
3.84
.36
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ดี อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.79 – 3.87 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน
พบว่า ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือด้านความเกี่ยวพัน และด้านความมีประโยชน์ ( X = 3.87) รองลงมาคือด้านความ
เชื่อถือได้ ( X = 3.85)
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ตารางที่ 3 การแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางการ
บริหาร จาแนกรายด้านของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
ระดับความ
ความสามารถทางการบริหาร
S.D.
X
คิดเห็น
1. ด้านการวางแผน
3.89
.45
มาก
2. ด้านการดาเนินงาน
3.88
.49
มาก
3. ด้านการติดตามประเมินผล
4.22
.44
มาก
โดยรวม
4.00
.27
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อความสามารถทางการบริหาร อยู่
ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.88 – 4.22 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่า
ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือด้านการติดตามประเมินผล ( X = 4.22) รองลงมาคือด้านการวางแผน ( X = 3.89)
ตารางที่ 4 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญ ชี
จาแนกรายด้านของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
ระดับความ
คุณภาพการสอบบัญชี
S.D.
X
คิดเห็น
1. ด้านความถูกต้อง
3.92
.59
มาก
2. ด้านความเที่ยงธรรม
3.90
.59
มาก
3. ด้านความชัดเจน
4.02
.61
มาก
4. ด้านความกะทัดรัด
3.94
.54
มาก
5. ด้านความสร้างสรรค์
3.87
.59
มาก
6. ด้านความสมบูรณ์
3.90
.58
มาก
7. ด้านความทันกาล
3.82
.60
มาก
โดยรวม
3.91
.49
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อคุณภาพการสอบบัญชี อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.82 – 4.02 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ย
ที่มากที่สุดคือด้านความชัดเจน ( X = 4.02) รองลงมาคือด้านความกะทัดรัด ( X = 3.94)
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ส่วนที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ
คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี และความสามารถทางการบริหารงาน
ตารางที่ 5 การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุเมื่อคุณภาพการสอบบัญชีเป็นตัวแปร
ตาม
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
tolerance
VIF
1. คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี
- ด้านความเพียงพอ
0.381
2.627
- ด้านความเชื่อถือได้
0.656
1.525
- ด้านความเกีย่ วพัน
0.468
2.135
- ด้านความมีประโยชน์
0.441
2.269
2. ความสามารถทางการบริหารงาน
- ด้านการวางแผน
0.990
1.010
- ด้านการดาเนินงาน
0.975
1.026
- ด้านการติดตามประเมินผล
0.995
1.005
จากตารางที่ 5 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปร ที่ประกอบด้วย คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี
และความสามารถทางการบริหารงาน มีค่า Tolerance ต่าสุดเท่ากับ 0.381 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่ต้องมากกว่า
0.1 และค่ า VIF มี ค่าสู งสุด เท่ ากับ 2.627 ซึ่ งน้ อ ยกว่า 10 ดังนั้ น จึงสรุป ได้ ว่า ตั วแปรอิ ส ระทั้ ง 2 ตั วแปร ไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน และมีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบ
บัญชี
Standardized
tคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี
b
SEb
Sig
Coefficients value
ด้านความเพียงพอ
-.012
.099
-.011
-.122
.903
ด้านความเชื่อถือได้
.069
.076
.063
.906
.366
ด้านความเกี่ยวพัน
.313
.094
.273
3.324
.001*
ด้านความมีประโยชน์
-.183
.086
-.181
-2.132
.034*
2
หมายเหตุ ค่าคงที่ = 3.187, SEest = .476 n = 304, R = .051, F= 4.042, Sig = .003
* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์พบว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.051 หมายถึง ตัวแปรต้นทั้งหมดสามารถอธิบาย
การใช้งานได้ 5.10%
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ สมมติฐานที่ 1 ได้รับการสนับสนุน

102

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของความสามารถทางการบริหารงาน มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี
Standardized
ความสามารถทางการบริหารงาน
b
SEb
t- value
Sig
Coefficients
ด้านการวางแผน
.093
.062
.085
1.497
.135
ด้านการดาเนินงาน
.113
.056
.114
2.009
.045*
ด้านการติดตามประเมินผล
.150
.062
.136
2.409
.017*
2
หมายเหตุ ค่าคงที่ = 2.477, SEest = .410 n = 304, R = .040, F= 4.194, Sig = .006
* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์พบว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.040 หมายถึง ตัวแปรต้นทั้งหมดสามารถอธิบาย
การใช้งานได้ 4.00%
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความสามารถทางการบริหารงาน มีอทิ ธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ สมมติฐานที่ 2 ได้รับการสนับสนุน
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่ายิ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมี
คุณ ลั กษณะหลัก ฐานการสอบบัญ ชีที่ ดีสามารถเพิ่ม คุณ ภาพการสอบบัญ ชี ผลการศึก ษาดังกล่าวสอดคล้อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ (ทิพวรรณ์ ศิริมาตร. 2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของลักษณะหลักฐานการบัญชีที่ดี
ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในประเทศไทย กลุ่มประชากร จานวน 131 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณลักษณะหลักฐานการสอบบั ญชีที่ดี ด้าน
ความเชื่อถือได้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ด้านความถูกต้อง และด้าน
ความเที่ยงธรรม (2) คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดีด้านความเกี่ยวพัน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสมบูรณ์ และด้านความทันกาล
และ (3) คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี ด้านความมีประโยชน์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ด้านความสร้างสรรค์
ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมุ่งเน้นในกระบวนการรวบรวมหลักฐานที่มีคุณ ลักษณะของหลักฐานการ
สอบบัญ ชีที่ดี เพื่อสนับสนุน และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน รวมทั้งสร้างทักษะเกี่ยวกับวิธีการค้นหา
หลักฐานการสอบบัญชีให้มีความเพียงพอ เหมาะสม เพราะหลักฐานการสอบบัญชีสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของ
วิธีการตรวจสอบงบการเงินได้ จะนาไปสู่ความมี คุณภาพของการสอบบัญชีและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในการ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีในด้าน
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านความเพียงพอ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความเกี่ยวพัน และด้านความมีประโยชน์ เพื่อจะทาให้
ระบบการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีมีรายงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญ ชีที่รับรองทั่ วไป และนาไปปฏิ บัติเพื่อปรับ ปรุงและพัฒ นาวิธีการสอบบัญ ชีให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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สมมติฐานที่ 2 ความสามารถทางการบริหารงาน มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่ายิ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมี
ความสามารถทางการบริหารงานสามารถเพิ่มคุณภาพการสอบบัญชี ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ (ปาริชาติ สมภาร. 2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความสามารถทางการบริหารงานที่มีต่อ
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน
ประเทศไทย กลุ่มประชากร จานวน 188 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการบริหารงาน ด้านการวางแผน
ด้านการดาเนินงาน และด้านการติดตามประเมินผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี
ด้านความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ และด้านความ
ทันกาล
ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความสาคัญกับการวางแผน การกาหนดวัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย และ
ขั้นตอนการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจนก่อนเริ่มดาเนินการตรวจสอบ ตามลาดับความสาคัญและวิธีการทางานอย่าง
เป็นขั้นตอน และเป็นระบบจึงจะทาให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และการดาเนินงานการประสานและขอ
ความร่วมมือกับกิจการในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่กาหนด ทาให้สามารถหลีกเลี่ยงความไม่เข้าใจกัน
และการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานน าผลประเมิน มาวิเคราะห์ และปรับ ปรุงแผนปฏิ บั ติ งานท าให้ งานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของวิธีการตรวจสอบงบการเงินได้ จะนาไปสู่ความมีคุณภาพของการ
สอบบัญชีและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานไปสู่
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ควรมุ่งเน้นในส่วนของคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดีในมิติด้านความ
เกี่ยวพัน โดยการตระหนักถึงศักยภาพในการนาหลักฐานการตรวจสอบ ที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่ตรวจสอบ
เพื่ อ น ามาแสดงความคิด เห็ นในงบการเงิน รวมถึ งการมุ่งมั่ นศึ ก ษาข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ การประเมิ น คุณ ลั กษณะของ
หลักฐานการสอบบัญชีของหน่วยงานที่รับตรวจ
2. ผู้สอบบั ญ ชีรับอนุ ญ าต ควรมุ่งเน้ น ในส่วนของความสามารถทางการบริห ารงานในมิ ติด้านการ
ดาเนินงาน โดยการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่ได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานใน
หน้ าที่ ความรับ ผิด ชอบให้ บรรลุตรงตามเป้ าหมายที่ วางไว้ รวมทั้ งท าความเข้าใจในขั้ นตอนการปฏิ บัติ งานตาม
แผนการตรวจสอบ
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ความมุ่งเน้นในส่วนของความสามารถทางการบริหารงานในมิติด้านการ
ติดตามประเมินผล โดยการจัดให้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการในการประเมินผล และประเมินผลการตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ ปรับปรุงเพื่อใช้ในการพัฒนาการตรวจสอบต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยแนวเดียวกันนี้กับผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพิ่มเติม เพื่อจะได้นาผลการวิจัยมาปรับปรุง
และพัฒนาความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิด
คุณภาพการสอบบัญชีให้ดีขึ้นอีกด้วย
2. ควรทาการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี เช่น การตรวจสอบภายใน
เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
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การประยุกต์ใช้แนวคิดของลีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Applying the LEAN Concept of Efficiency Incensement of Budget Allocation for
Research Project of Suranaree University of Technology
น้าฝน ทีโคกกรวด1 และ ดามธรรม จินากูล2
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
Namfon Teekokkroad1 and Dharmatham Jinagool2
Institute of Research and Development, Suranaree University of Technology.
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย กรณีงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการประยุก ต์ใช้หลั กการของลีน กลุ่ม ตัวอย่างในการวิ จัย ครั้งนี้คื อ
โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวนรวมทั้งสิ้น 224
ตัวอย่าง ศึกษาวิจัยโดยทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ
พรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า การใช้เครื่องมือลีนทาให้สามารถลดรอบเวลาการทางานได้ร้อยละ 43.78 ลดงานเวลา
นาได้ร้อยละ 53.85 ลดชิ้นงานเสียได้ร้อยละ 69.23 และลดค่าใช้จ่าย 106.13 บาทต่อโครงการ ทาให้ประสิทธิภาพ
ด้านเวลาเพิ่ ม ขึ้ นร้อ ยละ 21.82 ด้ านชิ้น งานดี เพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 35.16 และด้ านค่าใช้ จ่ายดีขึ้ น ร้อยละ 67.38 ใน
การศึกษาครั้งต่อไป เพื่อเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการทางานการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยจากแหล่ง
งบประมาณอื่นๆ
คาหลัก: ลีน ประสิทธิภาพ รอบเวลาการทางาน ค่าใช้จ่าย
Abstract
The purpose was to study increase efficiency in budget allocation for research projects
of SUT. The subjects of 224 case of the study were the grantees on fiscal year 2017. Experimental
studies were One-Group Pretest-Posttest Design. The statistical methods employed were the
descriptive statistics
The results showed that implementation of LEAN could reduce cycle time by 43.78 per
cent; the lead time by 53.85 per cent; the defect by 69.23 per cent and the budget by 106.13 per
case. The cycle time efficiency increased by 2 1 .8 2 per cent; the first-time successful tasks
efficiency increased by 35.16 per cent and the expended budget efficiency increased by 67.38
per cent. It is recommended that the future studies should be compare the work process
improvement of budget allocation from other budget sources.
Keywords: Lean Efficiency Cycle Time Budget
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บทนา
มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารีเป็ น มหาวิท ยาลั ยในก ากับ ของรัฐ เป็ น มหาวิท ยาลัย เฉพาะทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ ” ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจึงได้
ก าหนด SUT Re-Profile 2020 พร้ อ มกั บ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ “Excellent Academic Institution in STI and
Society Accountability” เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กาหนด 5 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อเป็นแนวทาง
ในการทางาน กล่าวคือ 1) การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 3) การสร้าง
คุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 4) การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 5) การบริ ห ารงานที่ น าสมั ย เป็ น ธรรม และการสร้ า งระบบนิ เ วศแห่ ง คุ ณ ภาพ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 2560)
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยประสานงานการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสถานวิจัย
ของสานักวิชาต่าง ๆ โดยมีภาระกิจหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย งานวิจัย
นี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
งานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นภาระกิจ
หลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
ซึ่งงานดังกล่าวประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ ขั้นตอนการเสนอของบประมาณ ขั้นตอนการชี้แจงงบประมาณ
ขั้น ตอนการจัดสรรงบประมาณ ขั้ นตอนการน าข้อ มูล ที่ จัด สรรลงระบบ NRMS ในแต่ล ะปี มีผู้ สนใจส่งข้อเสนอ
โครงการปีละประมาณ 250 โครงการ เป็นเงินมากกว่า 350 ล้านบาทต่อปี และมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
ให้ได้รับทุนวิจัยปีละประมาณ 200 โครงการ เป็นเงินมากกว่า 90 ล้านบาทต่อปี (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560)
สภาพปัญหาการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เมื่อพิจารณาตาม
ประเภทความสูญเปล่า ก่อนการปรับปรุงกระบวนการพบว่ามีผลิตเกินความจาเป็น (Over Production) มีการถ่าย
เอกสารเผื่ อ ผู้ ร่ ว มประชุ ม และในขั้ น ตอนการตรวจสอบ 2 ครั้ ง การถ่ า ยเอกสารเผื่ อ ส าหรั บ การประชุ ม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรรโครงการวิจัย เป็นต้น
วัสดุคงคลัง (Inventory) สารองกระดาษ A3 ไว้เพราะข้อมูลเยอะต้องใช้กระดาษแผ่นใหญ่ ซึ่งใช้เพียง
ปีละครั้ง นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาในแต่ละรอบ ซึ่งในแต่ละปีมีการพิจารณา
ประมาณ 3 รอบ ทาให้ต้องเก็บเอกสารปีละประมาณ 250 โครงการ และเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี รวมเอกสารเก็บ
จานวนกว่า 1,250 โครงการ ทาให้ต้องมีห้องเก็บเอกสาร
ของเสีย (Defect) จากการบันทึกข้อมูลการพิมพ์ถูกผิดงานทุนวิจัยใน File Excel ระหว่างหว่างเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 25559 พบว่ามีการพิมพ์ผิดเฉลี่ย 5 แผ่น ใน 28 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 17.86 นอกจากนี้
ยังมีก ารถ่ายเอกสารผิ ด การสั่งพิ ม พ์ ก ระดาษไม่ต รงกับ ด้ านที่ ต้อ งการ และมี ก ระดาษเสี ยเช่ น ยับ เปื้ อน ฯลฯ
ทาให้เกิดของเสียจานวนมาก
กระบวนการมากเกินจาเป็น (Excess Processing) มีการเตรียมเอกสาร ข้อมูลไว้ตั้งแต่ยังไม่ทราบผล
การประเมินจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีขั้นตอนการพิ จารณาหลายขั้นตอน ตั้งแต่ระดับ
สาขาวิชา สานักวิชา และพิจารณาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนนี้ ยังมีกิจกรรมย่อยๆ ในกระบวนการที่มาก
มีส่วนที่ซ้าซ้อน และ วกวน เป็นต้น
การรอคอย (Waiting) รอคอยผู้บังคับบัญชาในการพิจาณาเอกสารเบื้องต้น ประมาณ 5 วัน และรอคอย
คณะอนุกรรมการประมาณ 14 วัน นอกจากนี้ ยังต้องเสียเวลารอบการพิจารณาของปีงบประมาณ รอระยะเวลาการ
ประกาศรับข้อเสนอโครางการประจาปีจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังรอในกระบวนการ
พิจารณาการจัดสรรทุน ทั้งจากนักวิจัย สาขาวิชา สานักวิชา สถานวิจัย ฯลฯ ทาให้รอบเวลาการรอคอยยาวนาน
จากสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้หาวิธีการที่จะทาการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้แนวคิดลีนมาเป็นกรอบในการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทางานดังกล่าว
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อการประยุกต์ใช้หลักการลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2560 กรณีงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เช่น วรวรรณ ศลิมัฐ (2557) ได้ศึกษาประสิทธิภาพ
การให้บริการของธนาคารออมสิน โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการ
ให้บริการของธนาคารออมสินฯ และเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการ ของ
ธนาคารออมสินฯ จากการศึกษาพบว่า การขาดประสิทธิภาพในการทางาน เกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ สาเหตุเกิดจาก ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากและ ซับซ้อน
2. ปัจจัยด้านพนักงาน สาเหตุเกิดจาก พนักงานของธนาคารออมสินฯ เป็นพนักงานเข้าใหม่และไม่มี
ประสบการณ์การทางานธนาคารมาก่อน
3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม สาเหตุเกิดจาก ธนาคารยังมีสิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้า สถานที่ให้บริการยังมีความสะดวกไม่เพียงพอ
4. ปัจจัยเครื่องมือ การให้บริการ สาเหตุเกิดจาก เครื่องให้บริการอัตโนมัติไม่เพียงพอ
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นธนาคารออมสินควรจะแก้ปญ
ั หาด้านการบริหารงานด้านต้นทุน
ด้านสภาพแวดล้อม ในระยะยาวธนาคารออมสินควรจะแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร ด้านการบริการด้านลูกค้า
งานวิจัยทางด้านการลดค่าใช้จ่าย เช่น เอราวิล ถาวร และ คณะ (2557) ได้ทาการศึกษาแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา มีแนวคิดลดค่าใช้จ่ายของแผนกให้ลดลงตามนโยบายของโรงพยาบาล เมื่อวิเคราะห์
ข้อ มู ล ด้ ว ยแผนผั ง พาเรโต เพื่ อ คั ด เลื อ กปั ญ หาที่ ส่ งผลมากที่ สุ ด น ามาแก้ ปั ญ หาพบว่ า ค่ าใช้ จ่ ายที่ สู งที่ สุ ด คื อ
ค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ โดยเฉพาะ ถุงมือยาง (Gloves) และพลาสเตอร์ (Transpore) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นาเทคนิค
การแก้ ปั ญ หาแบบ DMAIC (DMAIC Problem Solving) มาประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ หาแนวทางการลดค่ า ใช้ จ่ า ยวั ส ดุ
สิ้นเปลืองดังกล่าว ทั้งนี้ได้วิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหาโดยใช้ผังเหตุและผลแล้วปรับปรุงแก้ไขโดยประยุกต์ใ ช้เทคนิค
และเครื่องมือทางวิศวกรรมร่วมด้วย ได้แก่ การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) และหลักการ ECRS ทาให้
หน่ วยงานอุ บัติ เหตุฉุ กเฉินได้แนวทางการลดค่าใช้จ่าย วัสดุสิ้ นเปลืองที่สอดคล้ องกั บบริบทของหน่วยงานและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่อไป
งานวิจั ย ทางด้ า นลดระยะเวลาการท างาน เช่ น ปรั ชญา ไวยฤทธิ์ และ ปริญ วีระพงษ (2558) ใน
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของบริษัท ABC คลังสินค้า จากัด โดยสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ระบบการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ABC คลังสินค้า จากัด พบว่ารูปแบบหลังการปรับปรุงและกอนปรับปรุง การ
จัดเก็บสินค้าคงคลังและการใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ ระบบและเทคโนโลยีต างๆที่นามาใชในคลังสินคา การ
จัดเก็บและจัดวางสินคาที่ไมเหมาะสม กระบวนการเบิกสินคาของพนักงานใชเวลานานและมีข้อผิดพลาดสูง ดังนั้น
วัตถุประสงคของงานวิจัย คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการลดระยะเวลาของการหยิบสินค้าโดยใชพื้นที่ shopping
area ของบริษัท ABC คลังสินคา จากัด ลดระยะเวลาตั้งแต แยกสินคาและสงสินค้าไปยังพื้นที่ out bound ใชเวลา
ทั้งหมด เวลาเฉลี่ยในสัปดาหที่ 12 ลดลงร้อยละ 25.32
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Lean เป็นเครื่องมือที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงงานโดยมีแนวคิดหลักในการทางานโดย
ทาเฉพาะงานที่มีคุณค่า (Value Added) ในมุมมองของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมองว่า ความสูญเปล่าทาให้เกิด
ปัญหาและทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง ทาให้เสียคน เสียทรัพยากรในการดูแลรักษา
รวมถึงการดาเนินการ ดังนั้นเมื่อพบว่ามีความสูญเปล่าอยู่ในกระบวนการใด ก็ต้องหาวิธีการกาจัด ซึ่งความสูญเปล่า
ตามแนวคิ ด ของลี น ประกอบด้ ว ย ของเสี ย (Defect) ผลิ ต เกิ น ความจ าเป็ น (Over Production) การรอคอย
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(Waiting) การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายที่มากเกินไป (transportation) วัสดุคงคลัง (Inventory) การเคลื่อนไหวร่าง
หายไม่เหมาะสม (Motion) กระบวนการผลิตเกินจาเป็น (Excess Processing) (Womack. J.P. and Jones. D.T.
1996) ซึ่ งปั จ จุ บั น แนวคิ ด ดั งกล่ าวได้ ถู ก น ามาใช้ อ ย่ างแพร่ห ลายในหน่ วยงานของมหาวิท ยาลั ย (St Andrews
University, 2017)
ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุดโดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดกล่าวคือเป็นการใช้โดยมี
เป้าหมาย (Goal) คือประสิทธิผลหรือให้บรรลุจดุ มุ่งหมายที่กาหนดไว้สูงสุด หรือใช้เวลาน้อยที่สุด และความพยายาม
เล็กน้อยก็สามารถให้ผลงานที่ได้สาเร็จลงอย่างสมบูรณ์ (Certo 2000, Herzberg et al. 1959 อ้างถึงใน ระพีพัฒน์
ปาละวงศ์, 2532, หน้า 13-16) เป็นการสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะได้รับผลดีมากที่ สุดโดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุดนั้นก็คือการลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและบุคลากรลงในขณะที่พยายามเพิ่มความแม่นตรงความเร็วและความ
ราบเรียบของการบริหารให้มากขึ้น (ติน ปรัชญาพฤทธ์ , 2537 หน้า 130) ซึ่งอาจเปรียบเทียบ ได้หลายมิติ เช่น มิติ
ทางเศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่เ พียงเรื่องเงินแต่อย่างเดียวแต่หมายถึงทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้น ๆ
ด้วย เช่น เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความ พึงพอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการบริหาร
เพื่อบรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจากผลการสะท้อนกลับ (สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 2553, 120)
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย กรณีงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศึกษา
ในรอบปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 224 ตัวอย่าง
2. การรวบรวมข้อมูล
2.1 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
- ผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) โดยทาการรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. รอบการรวบรวมข้อมูล (Cycle Time: C/T)
2. เวลานา (Lead Time : LT)
3. ค่าใช้จ่าย โดยเป็นค่ากระดาษและค่าถ่ายเอกสาร
- เครื่องมือวิเคราะห์สภาพปัญหา
- แบบบันทึกข้อมูลของแต่ละกิจกรรม
3. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ท าการเก็ บ ข้อ มู ล ก่ อ นเริ่ ม โครงการ และหลังจากการปรับ ปรุงกระบวนการ จ านวน 224 ตั ว อย่ า ง
จานวนครั้งของการเก็บ ได้จากการหาจานวนครั้งในการจับเวลา ใช้การแจกแจง Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ค่า
ผิดพลาด ± 5 % ดังนี้

= จานวนครั้งของการจับเวลาที่ตอ้ งการ
N = จานวนครั้งของการจับเวลาเบื้องต้น
X = ค่าเวลาที่จับได้ของแต่ละครั้ง ถ้า ≤N ไม่ต้องจับเวลาเพิ่ม ถ้า
>N ให้จับเวลาเพิ่ม = -N (Caroline Hayes, 2017)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
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1) ข้อมูลที่เก็บเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ พรรณนา
2) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลอง ตัวแปรที่นามาวิเคราะห์ ได้แก่
ประสิทธิภาพด้านเวลา
ประสิทธิภาพด้านชิ้นงาน
ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย
4. กระบวนการปรับปรุงงานจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
- จัดทาผังและวิเคราะห์กระบวนการทางาน
- สารวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนทาการปรับปรุงกระบวนการ
- จัดทาผังสายธารแห่งคุณค่า (VSM)
- วิเคราะห์และวางแผนการปรับปรุงกระบวนการทางาน
- ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ
ผลการศึกษา
กระบวนการทางานของการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
วิเคราะห์กระบวนการทางานของการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยด้วยแผนภูมิการไหลของงาน แล้ว
จัดทาผังสายธารคุณค่า โดยงานจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานดังกล่าว 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
สารสนเทศการวิจัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายประสานงานการวิจัย ซึ่งมีหน้าที่ในการดาเนินงานหลักโดยงาน
หลักของฝ่ายทุนวิจัยมีขั้นตอนการปฏิบัติจานวน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเสนอของบประมาณ
2. การชี้แจงงบประมาณ
3. การจัดสรรงบประมาณ
4. การนาข้อมูลที่จัดสรรลงระบบ NRMS
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ โดยมีขั้นตอนย่อย 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การดึงข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 จาแนกหมวดหมู่งบประมาณ
ขั้นตอนที่ 3 นารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณามาใส่เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 4 นาข้อมูลที่จัดทาเบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 5 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 7 แจ้งผลการพิจารณา
จากการศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มการปรับปรุงกระบวนการแล้วนามาจัดทาผังสายธารคุณค่า (VSM) ได้ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1
การดึงข้อมูล
C/T = 45
นาที
LT = 1 วัน
Exp. = 0
รวมทั้งสิ้น
C/T = 1,695
นาที
LT = 52 วัน
Exp. = 35,278
บาท

ขั้นตอนที่ 2
จาแนก
หมวดหมู
C/T = 464 ่
นาที
LT = 3 วัน
Exp. = 0

ขั้นตอนที่ 3
การพิจารณา
C/T = 622 นาที
LT =4 วัน
Exp. = 193 บาท

ขั้นตอนที่ 7
แจ้งผลการ
พิจารณา
C/T = 33 นาที
LT = 2 วัน
Exp. = 6 บาท

ขั้นตอนที่ 6
ประชุม
คณะอนุกรรมการ
C/T = 175 นาที
LT = 30 วัน
Exp. = 34,693 บาท

ขั้นตอนที่ 4
นาเสนอต่อผู้บริหาร
C/T = 120 นาที
LT = 9 วัน
Exp. =193 บาท
ขั้นตอนที่ 5
ปรับแก้ตาม
ังคับนาที
บัญชา
C/T =ผู้บ236
LT = 3 วัน
Exp. =193 บาท

แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอน กระบวนการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
จากสารวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนการปรับปรุงกระบวนการ ตามผังสายธารคุณค่า แผนภาพที่ 1 พบว่า รอบ
เวลาการทางาน (C/T) ที่นานที่สุดคือ ขั้นตอนที่ 3 จานวน 622 นาที รอบเวลาการทางานทั้งกระบวนการรวมทั้งสิ้น
1,695 นาที เวลานา (LT) ที่น านที่สุดคือขั้นตอนที่ 6 จานวน 30 วัน เวลาน าทั้งกระบวนการรวมทั้งสิ้น 52 วัน
จานวนค่าใช้จ่าย (Exp.) ที่เป็นค่ากระดาษและค่าถ่ายเอกสารมากที่สุดในขั้นตอนที่ 6 รวมป็นมูลค่า 34,693 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งกระบวนการรวมทั้งสิ้น 35,278 บาท
ปัญหาและสาเหตุของงานการจัดสรรจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
ทาการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุด้วย ผังก้างปลา โดยพบว่าจุดที่เป็นปัญหาและสาเหตุในแต่ละ
กระบวนการดังนี้
M-บุคลากร

ขาดความเชี่ยวชาญด้านการเงิน
รับผิดชอบหลายหน้าที่

ขาดความชานาญในการพิมพ์

ไม่มีการทบทวน
กระบวนการ

M-การจัดการ

ประสิทธิภาพการ
จัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัย
โครงการวิจัย

ใช้เวลาในการ
ดาเนินการนาน
ทาข้อมูลทั้งหมด
เผื่อไว้

M-วัสดุ

จานวนโครงการจานวน
มาก

แผนภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยด้วยผังก้างปลา
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จากการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยด้วยผังก้างปลา ตามแผนภาพที่ 2
พบว่าใน
ด้านบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย มีปัญหาการขาดความเชี่ยวชาญด้าน
การเงิน ขาดความชานาญในการพิมพ์ และต้องรับรับผิดชอบหลายหน้าที่
ด้านวัสดุ หรือเอกสาร มีปัญหาด้านจานวนโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณมีจานวนมาก ในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณ แต่มีผู้ปฏิบัติเพียงคนเดียว
ด้านการจัดการ มีปัญ หาด้านทาข้อมูลที่ต้องแข่งกับเวลาและปริมาณ เพื่อให้ทันเวลา ใช้เวลาในการ
ดาเนินการนาน และไม่มีการทบทวนกระบวนการ
การปรับปรุงกระบวนการทางาน
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ได้นามาวางแผนแก้ไขปัญหา โดยได้ทาการแก้ไขปัญหาตามสภาพที่พบ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาของงานจัดสรรทุนวิจัย
สภาพปัญหา
การแก้ไขปัญหา
ด้านบุคลากร
1) มีปัญหาการขาดความเชี่ยวชาญด้านการเงิน
เสนอให้ส่วนการเงินของสถาบันวิจัยเป็นผูด้ าเนินการ
2) ขาดความชานาญในการพิมพ์
ใช้วิธีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยไม่ต้องพิมพ์
ใหม่ ส่วนข้อมูลเชิงตัวเลขได้กาหนดสูตรใน Excel
เพื่อลดการคานวณด้วยตัวเอง
3) ต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่
นาแนวคิด SMED มาใช้โดยแยกงานภายในและ
ภายนอก โดยทางานล่วงหน้าในงานที่สามารถทา
ก่อนได้
ด้านวัสดุ หรือเอกสาร
1) มีปัญหาด้านจานวนโครงการที่เสนอขอรับ
การปรับปรุงและพัฒนางาน เพื่อทางานที่มีคุณค่า
งบประมาณมีจานวนมาก ในแต่ละรอบ
เท่านั้นตามแนวคิดลีน และกาจัดความสูญเปล่าใน
ปีงบประมาณ แต่มผี ู้ปฏิบตั ิเพียงคนเดียว
กระบวนการ ตลอดจนการจัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการ
1) มีปัญหาด้านทาข้อมูลที่ต้องแข่งกับเวลาและ
ใช้ระบบฐานข้อมูล NRMS ของสานักงาน
ปริมาณ เพื่อให้ทันเวลา
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และระบฐานข้อมูล
System4 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการจัดการ
ข้อมูล
2) ใช้เวลาในการดาเนินการนาน
ได้ดาเนินการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทางาน
เพื่อลดเวลาการทางาน
3) ไม่มีการทบทวนกระบวนการ
ได้ มีการจัดทาผังการปฏิบตั ิงาน และ VSM เพื่อ
วิเคราะห์กระบวนการทางาน ทาให้เห็นปัญหาใน
กระบวนการทางาน
เมื่อทาการแก้ไขปัญหาแล้ว ได้ทาการปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ดังนี้
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบวิธีการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยแบบเดิมกับแบบใหม่
ขั้นตอนเดิม
1. ดึงข้อมูล (ไม่จาเป็นมาด้วย)
2. นาข้อมูลงบประมาณมาจาแนกหมวดหมู่
- ใช้วิธีการพิมพ์แต่ละโครงการ ดังนี้
2.1 เปิดคอมพิวเตอร์
2.2 เปิดไฟล์
2.3 เปิดเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย
2.4 รวมงบประมาณแต่ละหมวดหมู่ พิจารณาตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ
นามาพิมพ์รายละเอียดแต่ละรายการ (พิมพ์ราย
โครงการ)
- ใส่ทั้งรายละเอียดงบประมาณ จานวนเงินที่ขอ และจานวนเงินที่พิจารณาตัดงบประมาณ (ทาให้มี โอกาสพิมพ์ผิด และใช้เวลามาก)
2.5 นางบประมาณที่พิจารณาตัดงบประมาณแต่
ละรายการมารวมกันหักจากงบประมาณที่เสนอขอ จึงได้งบประมาณที่จะพิจารณาจัดสรร (ใช้สูตรใน
โปรแกรม excel ในการคานวณ)
2.6 นางบประมาณพิจารณาจัดสรรมาคิด
เปอร์เซนต์ตามเกรดที่แต่ละโครงการได้รับ (ใช้สูตรใน
โปรแกรม excel ในการคานวณ)
2.7 นางบประมาณที่ได้มาพิมพ์โดยให้เป็นจานวน
เต็มหลัก 1,000 (พิมพ์รายโครงการ ทาให้มีโอกาส
พิมพ์ผิด และใช้เวลามาก)
2.8 นางบประมาณที่จะพิจารณาจัดสรรให้แต่ละ
โครงการมาคิดเปอร์เซนต์กับงบที่เสนอขอ (ใช้สูตรใน
โปรแกรม excel ในการคานวณ)
2.9 ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้เครื่องคิดเลขคิด
ทบทวนซ้าอีกรอบ
3. นารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณามาใส่
เพื่อประกอบการตัดสินใจ (ใช้วิธีการพิมพ์แต่ละ
โครงการ)
1. นาข้อมูลที่จัดทาเบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร
(รอคอย)
2. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา
(มีการปรับเพิ่ม หรือลดงบประมาณบางโครงการ)
3. นาข้อมูลที่ได้เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัย (รอคอย และใช้กระดาษเป็นจานวน
มาก)
4. แจ้งผลการพิจารณา(ส่งข้อมูลทาง E-mail
และทาบันทึกอย่างเป็นทางการส่งให้สถานวิจัย)

ขั้นตอนใหม่
1. ปรับปรุง และเปลี่ยนวิธี ดึงเฉพาะขอมูลที่จาเป็น
2. นาข้อมูลงบประมาณมาจาแนกหมวดหมู่
- ใช้วิธีการพิมพ์ครั้งเดียวบนหัวตาราง โดยแยกหมวดหมู่
- ใส่สูตรในแต่ละหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย และให้โปรแกรม
Excel คานวณ ดังนี้
2.1 เปิดคอมพิวเตอร์
2.2 เปิดไฟล์
2.3 เปิดเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย
2.4 ใส่ข้อความบนหัวตารางแต่ละหมวดหมู่ เช่น
- เสนอขอ (ใส่งบที่เสนอขอแต่ละหมวดหมู่)
- เลขอ้างอิง (สาหรับอ้างอิงในสูตรที่ได้จัดทาไว้)
- ให้ (จัดทาสูตรเพื่อให้ดึงข้อมูลจากช่องอ้างอิง)
- หัก/เพิ่ม (ใส่สูตรเพื่อที่จะดึงข้อมูลว่าจะต้องหักหรือเพิ่ม
ในแต่ละโครงการเท่าไร)
- รวม (เป็นการรวมและทบทวนความถูกต้องอีกครั้งว่า
ยอดรวมที่เสนอขอถูกต้องตามที่นักวิจัยได้เสนอขอไว้หรือไม่)
-รายละเอียดทั้งหมดเป็นการพิมพ์ครั้งเดียว ทาให้ลดเวลา ลด
ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ผิด
2.5 นางบประมาณที่จะพิจารณาจัดสรรมาคิด
เปอร์เซนต์ตามเกรดที่แต่ละโครงการได้รับ (ใช้สูตรในโปรแกรม
excel ในการคานวณ)
2.6 นางบประมาณที่จะพิจารณจัดสรรทาเป็นจานวน
เต็มหลัก 1,000 (ใช้สูตรในโปรแกรม excel ในการคานวณ)
2.7 นางบประมาณที่จะพิจารณาจัดสรรให้แต่ละ
โครงการมาคิดเปอร์เซนต์กับงบที่เสนอขอ (ใช้สูตรในโปรแกรม
excel ในการคานวณ)
2.8 ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้เครื่องคิดเลขคิด
ทบทวนซ้าอีกรอบ
3. นารายละเอียดที่เกี่ยวข้องบางส่วนจากระบบ ฐานข้อมูล
ของหน่วยงานมาใช้ และจะดาเนินการใส่รายละเอียดในแต่ละ
หัวข้อโดยถ้ามีข้อมูลซ้าจะทาการใส่แค่ที่เดียว
4. เมื่อดาเนินการจัดทาข้อมูลเสร็จนัดหมายล่วงหน้าเพื่อหา
วันทีเ่ หมาะสม
5. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา (มีการปรับ
เพิ่ม หรือลด
งบประมาณบางโครงการ)
6. เมื่อดาเนินการจัดทาข้อมูลเสร็จนัดหมายล่วงหน้าเพื่อหา
วันที่เหมาะสม (มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯทุกเดือนทาให้
ทราบเวลาที่แน่นอน) สาเนาเอกสารเฉพาะข้อมูลที่จาเป็น
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆใช้การนาเสนอในที่ประชุม
7. แจ้งผลการพิจารณา(ส่งข้อมูลทาง E-mail และทา
บันทึกอย่างเป็นทางการส่งให้สถานวิจัย)
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ผลการปรับปรุงกระบวนการทางานจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
ผลของการใช้เครื่องมือ Lean เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทางานการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
ตารางที่ 3 แสดงรอบเวลาการทางาน เวลานา ชิ้นงานที่เสียและค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการปรับปรุงงาน
รายการ
ก่อน
หลัง
ลดลง
ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
รอบเวลาการทางาน (นาที)
1,695
953
742
43.78
เวลานา (วัน)
52
24
28
53.85
ชิ้นงานเสีย (แผ่น)
65
20
45
69.23
ค่าใช้จ่าย (บาท)
35,278
11,506
23,772
67.38
จากตารางที่ 3 พบว่าผลของการใช้เครื่องมือ Lean ก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการงานจัดสรร
งบประมาณโครงการวิจัย สามารถลดรอบเวลาการทางานได้ร้อยละ 43.78 ลดงานเวลานาได้ร้อยละ 53.85 ลด
ชิ้นงานเสียที่เกิดจากการพิมพ์ผิดได้ร้อยละ 69.23 ลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ากระดาษและค่าถ่ายเอกสารได้ร้อยละ 67.38
ผลของการใช้เครื่องมือ Lean ประสิทธิภาพด้านเวลา ด้านชิ้นงาน และด้านค่าใช้จ่ายมีดังนี้
ตารางที่ 4 ผลของการใช้เครื่องมือ Lean ก่อนและหลังการปรับปรุงงาน
ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
ประสิทธิภาพด้านเวลา (CT/LT)
0.023 0.028
0.005
21.82
ประสิทธิภาพด้านชิ้นงานดี (ชิ้นงานดี/ชิ้นงานทั้งหมด)
0.66
0.90
0.23
35.16
ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่าย/จานวนผู้ขอ)
157.49 51.37 106.13
67.38
จากตารางที่ 4 พบว่าผลของการใช้เครื่องมือ Lean ทาให้ประสิทธิภาพด้านเวลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.82
ทาให้ประสิทธิภาพด้านชิ้นงานดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.16 ทาให้ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 67.38
รายการ

ก่อน

หลัง

ผลต่าง

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. อภิปรายผลการวิจัย
หลังจากการนาเครื่องมือ Lean มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางานในการจัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัย สามารถทาให้รอบเวลาการทางานลดลงเป็นผลมาจากการปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยเฉพาะการ
ใช้เทคโนโลยีมาช่วยทั้ง B-Office, System4 และ Google Mail ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรัชญา ไวยฤทธิ์ และ
ปริญ วีระพงษ (2558) ทาให้เวลานาลดลงซึ่งส่วนใหญ่มีผลมาจากการนางานที่สามารถทาภายนอกได้มาดาเนินการ
ก่อน การกาหนดสูตรใน Excel ทาให้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการทาได้เร็วขึ้น ทาให้ชิ้นงานเสียที่เกิดจากการ
พิมพ์ผิดลดลงมาจากการดึงข้อมูลจาก NRMS และ System4 ทาให้ลดการพิมพ์ข้อมูลและส่งผลโดยตรงกับชิ้นงาน
เสียเนื่องจากการพิมพ์ผิด ลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ากระดาษและค่าถ่ายเอกสารได้ร้อยละ 67.38 ส่วนใหญ่ มาจากการ
เปลี่ยนระบบการพิจารณาบนเอกสาร มาเป็ นการพิ จารณาบนจอคอมพิ วเตอร์ผ่านเครื่องฉาย ซึ่งนอกจากช่วย
ประหยัดแล้ว ยังช่วยลดโอกาสความลับรั่วไหลด้วย ซึ่งจากภาพรวมดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการทาให้ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นในด้านเวลา ด้านชิ้นงานดี และด้านค่าใช้จ่ายที่ทาให้ค่าใช้จ่ายต่อรายของผู้สมัครขอรับทุนลดลง
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
ปรับปรุงกระบวนการทางานการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นอีก
2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ศึกษาหาเพื่อเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการทางานการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยจาก
แหล่งงบประมาณอื่นๆ
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สภาพและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
The State Problems and Guideline of Development in the Work of Child
development Centers Under the Local Government Khukhan
District Srisaket Province
นงนภัส เซี้ยมกั้ง1 อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ2 พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง3 และสุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง4
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลันราชภัฏศรีสะเกษ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็ก จาแนกตาม อายุ ตาแหน่ง สังกัด และศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึ กษาคือ นายกองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น ครูผู้ดู แลเด็ ก คณะกรรมการ
สถานศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอขุขันธ์ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 187 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
สาเร็จรูป ในการ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีและค่าเอฟ
ผลการวิจัย พบว่า
1. ระดับสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัตงิ านของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สรุปได้ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก จาแนกตามอายุ พบว่าบุคลากรที่มี
อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก จาแนกตามตาแหน่ง ในภาพรวม
บุคลากรที่มตี าแหน่งต่างความคิดต่อการปฏิบตั ิงานของครูผู้ดูแลเด็กไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้าน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
2.3 ผลการเปรียบเที ยบสภาพการปฏิ บัติ งานของครูผู้ดูแลเด็ก จาแนกตามสังกัด พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้าน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ไม่
แตกต่างกัน
ABSTRACT
The purposes of this research ware to study the state Performance and compare the
state Performance of the Child care teachers classified by age, position, and agency and to study
the guideline development Performance at child development centers under local government
organizations. Study sample comprised 187 presidents of SAO, child care teachers, school boards
in child development center under local government organizations in Khukhan district. Research
tools was questionnaire of 5-rating scale. Data analysis employed the techniques of frequency
distribution, percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test.
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The research findings were as follows:
1. The performance of the child development center under the local government
organization in Khukhan district, Sisaket province in overall it was a high level, considering in
individual aspect, it was found that it was a high level.
2. The results of state performance of the child development center under local
government organization in Khukhan district, Sisaket province were summarized as follows:
2.1 Result of comparing state performance of the child care teachers classified by
age, it was found that different personnel had a different opinion on performance of the child
care teachers no different.
2.2 Result of comparing state performance of the child care teachers classified by
position, it was found that the personnel in different positions had a different opinion on
performance of the child care teachers indifferently. Considering in individual aspect, it was found
that
2.3 Result of comparing state performance of the child care teachers classified by
agency , it was found that the personnel in different agencies had a different opinion on
performance of the child care teachers no different.
บทนา
สภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงได้สร้าง ความกดดันให้เกิดความ
จาเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของไทย ให้สามารถผลิตผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ
จากผลงานวิจัยทางการแพทย์ (นิตยา คชภักดีและคณะ. 2545) พบว่า เด็กปฐมวัยไทยจานวนมากถึง 1 ใน 6 มี
พัฒนาการล่าช้าไม่สมวัยโดยมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นตามอายุ แสดงว่าเด็กเหล่านี้ขาดโอกาสเรียนรู้และขาดการอบรม
เลี้ยงดูที่เหมาะสม รวมทั้งจานวนเด็กที่มีความต้องการทางการศึกษาพิเศษมีเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึง
จาเป็นต้องตระหนักถึงปัญหา มีการเฝ้าระวังและดาเนินการให้ ความช่วยเหลือเด็กอายุต่ากว่า 6 ปีทุกกลุ่มตั้งแต่แรก
เกิดตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก
ปัญหาของสังคมประการหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อเด็กปฐมวัยไทย คือ ความอ่อนแอของสถาบัน
ครอบครัวในการทาหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก เด็กปฐมวั ยจานวนหนึ่งอาจได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคตนอกจากนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อ
สุขภาพอนามัยและพัฒนาการตลอดจน การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมต่างๆ
จากภายนอกส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต ทาให้จาเป็นต้องตระหนักถึงความสาคัญของการดารงเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมในสังคมตนเอง การพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒ นธรรมและวิถีชีวิตทางสังคมของเด็กซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันไปจึงมีความสาคัญ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 3)
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เห็น
คุณค่าของการศึกษาและตระหนักถึงสิทธิของบุตรหลานที่จะต้องได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพ ทาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
และผู้คนในชุมชนจานวนมากเริ่มมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
บุตรหลานของตน รวมทั้งตรวจสอบคุณ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด
ดังกล่ าวก่อ ให้ เกิด ความคาดหวังและผลั กดั น ให้ เกิด พระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พุ ท ธศัก ราช 2542 ซึ่ ง
กาหนดให้ มี ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาทุ กระดับ เพื่ อ ให้ การศึ กษาที่ จั ดโดยสถานศึ กษาทุ ก แห่ งมีม าตรฐาน
ทัดเทียมกัน
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พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติอานาจและ
หน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบ การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง
รวมถึงการจัดการศึกษาด้วย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททาง
การศึกษาก็ได้บัญญัติไว้ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได้ ตามความพร้อม ความ
เหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้การศึกษาปฐมวัย หรือก่อนประถมศึกษา เป็นหน้าที่ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทา โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นการ
กระจายโอกาสให้ ป ระชาชนผู้ ป กครองได้ รับ บริก ารเพื่ อ เตรีย มความพร้อ มให้ แ ก่ เด็ ก ปฐมวัย อย่ างทั่ วถึ งและมี
ประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2547 : 8)
ผลจากพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พุทธศักราช 2542 ดังกล่าว ทาให้ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น ถือว่าเป็นสถานศึกษาตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 มาตรา 4 และมาตรา 18 โดยส่ วนราชการต่ าง ๆ ที่ ได้
ดาเนินการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดาเนินการศูนย์เด็กเล็ก
จานวน 7,520 แห่ง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) ดาเนินการใน
วัด/มัสยิด เรียกว่า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด จานวน 4,155 แห่ง และสานักงานคณะกรรมการ การ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ดาเนินการในโรงเรียนเรียกว่าการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ จานวน 2,651 แห่ง
รวมทั้งสิ้น 14,326 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2553 : 1)
การจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของส่วนราชการต่าง ๆ ล้วนมีวัตถุประสงค์ใน การพัฒนาเด็กในวัย 35 ขวบ ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับ
ประถมศึกษาเช่นเดียวกัน แต่มีโครงสร้างการบริหารงานและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรม การพัฒนาชุมชน บริหารงานโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนผู้ปกครอง/ผู้นาท้องถิ่น ศูนย์อบรมพัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด ประกอบด้วย ผู้แทนครูผู้สอน ผู้แทนครูพี่เลี้ยง ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเจ้าอาวาส/อิหม่าม เป็นประธาน และการจัดการศึกษาอนุบาล 3
ขวบ ของสานักงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่งชาติ (สปช.) บริหารงานโดยผู้บริหารโรงเรียน ต่อมาศูนย์
พัฒ นาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ดาเนินการ ได้ถูกถ่ายโอนให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็น
หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการกระจายอานาจจากรัฐบาล เป็นผู้รับผิด ชอบ
ดาเนินการแทนตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2545 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ และการพัฒ นาบุคลากร
ภายใต้ ก ารบริห ารงานที่ มี ค วามแตกต่ างกั น ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่นจึงได้จัดทามาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นในปี พุทธศักราช 2547 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบัติในการดาเนินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐาน
ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แ ก่ 1) ด้ านบุ ค ลากรและการบริห ารจัด การ 2) ด้ านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อ ม และความ
ปลอดภัย 3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน และ
ต่อมาในปี พุทธศักราช 2553 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดาเนินการปรับปรุงมาตรฐานการดาเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) ด้าน
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วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2553 : 2)
การจัดทามาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นามาตรฐานดังกล่าวมาเป็นแนวทางใน
การดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2551 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมุ่งเน้นให้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการเลี้ยงดู การสร้างประสบการณ์การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พุทธศักราช 25522561) (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2552 : 3)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการพัฒนาเด็ก ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พุทธศักราช 2542 ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล
หรือเมืองพัทยาก็ดี ล้วนแต่มีบทบาทที่สาคัญ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กทั้งสิ้น โดยเฉพาะ
ภารกิจด้านการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ตามหลักการบูรณาการที่ว่า “หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่ง
กิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์สาคัญ ” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 4) ดังนั้น
จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ล ะวันให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลาย
กิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณ์ สาคัญ อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพื่อให้บรรลุ
จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางที่กาหนดไว้ และยึดหลักในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กที่ว่า ผู้สอนมีความสาคัญต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมาก ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกความรู้หรือ
สั่งให้เด็กทามาเป็นผู้อานวยความสะดวก ในการจัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กที่ผู้สอนและเด็กมีส่วนที่จะริเริ่มทั้งสองฝ่าย โดยผู้สอนจะเป็นผู้ส นับสนุน ชี้แนะ และเรียน
ร่วมกับเด็ก ส่วนเด็กเป็นผู้ลงมือกระทา เรียนรู้ และค้นพบด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้สอนจะต้องยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จัก
และเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบก่อน เพื่อที่จะได้วางแผน สร้างสภาพแวดล้อม และจัดกิจกรรมที่จะ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรีย นรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอนต้องรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุง ใช้
เทคนิคการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะกับเด็ก
ดังนั้น ครูผู้ดูแลเด็ก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญใน การจัดการศึกษา
โดยเฉพาะในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่ งเป็นวัยที่มีความสาคัญและถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง ในการเริ่มต้น ของการสร้างสรรค์ ทรัพ ยากรที่ ทรงคุ ณ ค่าให้ แก่ประเทศ (กรมส่งเสริม การปกครองส่วน
ท้องถิ่น. 2547) ดังนั้นการจัดให้ได้รับการศึกษา และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่มี คุณค่าถือว่า
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย จะต้องได้รับความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิด
ความเข้าใจ ทั้งให้ การพัฒนาไปพร้อมกันทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก
แต่ละคนโดยต้องคานึงถึงความต้องการ ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้เด็กได้เรียนรู้จากการ
สังเกต การคาดคะเน และประมวลทักษะต่าง ๆ จากประสบการณ์โดยตรงผ่านการเล่น การสารวจ และการลงมือ
กระทาด้วยตนเองโดยผ่านกิจกรรมบูรณาการที่เหมาะสมกับพัฒนาการ (กรมวิชาการ. 2544 : 23-43)
การจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2545-2559 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพ และ
ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
ภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย จึงเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความ
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พร้อมแก่เด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญ ญา และมีค วามพร้อมในการเข้ ารับ การศึก ษาในระดั บการศึกษาขั้นพื้ นฐาน องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้พยายามปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักเผชิญกับมีสภาพปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้าน
โครงสร้างองค์ ก ร ปั ญ หาด้ านบุ ค ลากร ปั ญ หาด้ านงบประมาณ ปั ญ หาด้ านความรู้ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การจั ด
การศึกษาของผู้บริหาร (กองราชการส่วนตาบล กรมการปกครอง. 2539) นอกจากนี้ ยังพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามอานาจหน้าที่ของตนเองทาให้ขาดแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย และมีจุดอ่อนด้านบุคลากร คือ ส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา และอานาจ
การตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่จะอยู่ที่ผู้บริหารท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2552)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูผู้ ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบ
แนวคิดตามมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ด้าน ดังนี้ 1)
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) ด้าน
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนนาเสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับ
การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองคุณภาพการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อาเภอขุ
ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จาแนกตาม อายุ ตาแหน่ง และสังกัด
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒ นาการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สมมติฐานของการวิจัย
1. บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่างสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแตกต่างกัน
2. บุคลากรที่มีตาแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่างสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแตกต่าง
กัน
3. บุคลากรที่อยู่ต่างสังกัดกันมีความคิดเห็นต่างสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแตกต่าง
กัน
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์ ก รบริ ห ารส่ วนท้ อ งถิ่ น อ าเภอขุ ขั น ธ์ จั งหวั ด ศรี ส ะเกษ จ านวน 60 แห่ ง จ านวน 164 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา จานวน 60 คน และผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จานวน 2 คน
และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 21 คน รวม 23 คน รวมจานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 247
คน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา สภาพและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อ าเภอขุ ขันธ์ จังหวัดศรีส ะเกษ ด้ านการบริหารจัดการศู นย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ก ด้ าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 104 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Sampling Random) คณะกรรมการสถานศึ ก ษา จ านวน 60 คน และผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 21 คน รวม 23 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จานวนทั้งสิ้น 187 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดที่ได้ศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงนามาคัดเลือก
เฉพาะข้อที่มีระดับความเชื่อมั่นและความแปรปรวนของคะแนนรวมตามที่ต้องการโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถามลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) โดยสอบถาม อายุ ตาแหน่ง และสังกัด
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ สภาพการปฏิบั ติงานของศูน ย์พั ฒ นาเด็กเล็ก สังกั ดองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert’s Method) แบ่งเป็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จาแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2) ด้านบุคลากร
3) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
4) ด้านวิชาการและกิจการตามหลักสูตร
5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 3 สอบถามแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง กัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จาแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2)
ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย 4) ด้านวิชาการและกิจการตามหลักสูตร 5)
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเป็น
คาถามปลายเปิด
2. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1) ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและแนวทาง
พั ฒ นาการปฏิ บั ติงานของครูผู้ดู แ ลเด็ ก ศู น ย์พั ฒ นาเด็ก เล็ก สังกั ดองค์ ก รปกครอง ส่ว นท้ อ งถิ่น มาตรฐานการ
ดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมการปกครองท้องถิ่น พุทธศักราช
2553 เพื่อนากาหนดประเด็นต่าง ๆ แล้วนามากาหนดเป็น ข้อคาถามในการสร้างเครื่องมือเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา
และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติ งานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
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3) น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ต้ น แล้ ว น าเสนอ
แบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โครงสร้าง (Construct
Validity) ด้านการใช้ภาษา (Wording) คัดเลือกคาถามที่มีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา 0.60 มาเป็นข้อคาถาม
ในการสอบถาม และทาการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
4) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอภู
สิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์ทั้งฉบับที่ระดับ 0.97
จากการดาเนินการข้างต้นจึงได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มจี านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นมีอายุตั้งแต่ 46 ปีขึ้น
ไป ร้อยละ 47.10 มีตาแหน่งครูผดู้ ูแลเด็ก ร้อยละ 32.60 สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตาบล ร้อยละ 71.10
1. สภาพการปฏิ บั ติ งานของครูผู้ ดู แลเด็ ก ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ก สั งกัด องค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 6 ด้าน ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ยกเว้นด้านการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒ นาเด็กปฐมวัย ผลการประเมินอยู่ในดั บปานกลาง โดยด้านวิชาการและกิจการตามหลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัตงิ านของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อ าเภอขุ ขั น ธ์ จั งหวั ด ศรี ส ะเกษ จ าแนกตามอายุ ในภาพรวมและรายด้ า น มี ส ภาพการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จาแนกตามตาแหน่ง ในภาพรวม มีสภาพการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็กไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ
การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นมีสภาพการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็กไม่แตกต่างกัน
2.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ น อาเภอขุขัน ธ์ จังหวัดศรีส ะเกษ จาแนกตามสังกัด ในภาพรวม และรายด้าน มี สภาพการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการพัฒ นาการปฏิบั ติงานของศูนย์พั ฒ นาเด็กเล็ก สังกัด องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จาแนกเป็น 6 ด้าน สรุปได้ ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควรดาเนินการตามนโยบายที่วางไว้ให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นให้เด็กได้ประโยชน์
สูงสุด มีความโปร่งใสและยุติธรรมมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย
2) ด้านบุคลากร
ควรพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้เป็นมืออาชีพ รู้จักเยียวยาเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ด้าน
สติปัญญาและการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี
3) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ควรปรับปรุงอาคารสถานที่การเรียนรู้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่เป็นระเบียบ
สะอาดมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย
4) ด้านวิชาการและกิจการตามหลักสูตร
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ควรปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมและสื่อที่เหมาะสมกับช่วงวัย สามารถหาได้ในท้องถิ่น จัดประสบการณ์
พัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข
5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ควรประสานทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดองค์ความรู้และการสนับสนุนอย่าง
จริงจังและรวดเร็วจากหน่วยงานต้นสังกัด ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ควรสร้างภาคีเครือข่ายโดยพัฒนาร่วมมือระหว่าง บ้าน วัดโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใน
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบถึงสภาพและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัตงิ านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษซึ่งผู้ศึกษาได้นาประเด็นสาคัญมาอภิปลายดังนี้
1. ระดับสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ ผลการวิจัย พบว่า สภาพการปฏิ บัติงานของศูนย์พั ฒ นาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สอดคล้องคือระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สอดคล้องคือระดับ มากทุก
ด้าน ยกเว้นด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยด้านวิชาการและกิจการตาม
หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
จากผลการวิจัยนี้สอดคล้องคือระดับมากกับงานวิจัยของทิพย์มาศ ลิ้มสุชาติ (2551) ศึกษาปัญหาการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลลิดล จังหวัดยะลา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านวิชาการ
มุ่งให้ความสาคัญในตัวของผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กจะต้องจัดทาแผนการสอน มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครบถ้วน
เหมาะกับพัฒนาการเด็ก ด้านการบริหารงบประมาณ จากการศึกษาในภาพรวมพบว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
มีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะค่าอาหารกลางวันและค่าวัสดุก ารเรียนการสอน จึงมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ความสาคัญโดยตั้งงบประมาณสาหรับใช้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้านการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมพบว่าผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเด็ก และผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล และผู้ดูแลเด็กยังขาดประสบการณ์ใน การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สาหรับสภาพการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาจากบุคลากรทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ ได้รับการ
สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากทุกภาคส่วนมีแนวทางการบริหารจัดการ นโยบาย วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะ 3 ปี ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
และมีการควบคุม นิเทศ การดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัตงิ านของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จาแนกตามอายุในภาพรวม มีสภาพ การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กที่
พบว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยจะเห็นว่าด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กแตกต่างกัน จาแนกตามสังกัดในภาพรวมมี
สภาพ การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กไม่ตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fantuzzo, (2000) วิจัยเรื่อง การ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาระดับปฐมวัยพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองระดับ ปฐมวัยมี 3 ลักษณะคือ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บ้าน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียน และการเข้าร่วมประชุมของโรงเรียน สาหรับ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อศึ กษาสภาพปั จุบั นและสภาพที่ พึ งประสงค์ เปรียบเทีย บสภาพ
ปัจจุบัน เปรียบเทียบสภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจาเป็นการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 288 คน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปี
การศึกษา 2560 ได้มาจากการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ สอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคล มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง
0.69 ถึง 0.95 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 แบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคล มี ค่า
อานาจจาแนกระหว่าง 0.73 ถึง 0.94 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ าที และดัชนี เรียงล าดับ ความต้ องการจ าเป็ น แบบ
ปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: PNI Modified )
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน
การบริหารงานบุ ค คลในโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ กษา สั งกั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
นครพนม เขต 2 ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ ด้านวินัยและการรักษาวินัย และด้านการออกจากราชการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
3. ผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นที่ มี ข นาดแตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อสภาพที่
พึ งประสงค์ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลในโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมและด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้านวินัยและ
การรักษาวินัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
4. ความต้องการจาเป็นการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้าน
การลาออกจากราชการ และด้านวินัยและการรักษาวินัย ตามลาดับ
คาสาคัญ : การบริหาร, การบริหารงานบุคคล, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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Abstract
The objectives of this study were to study, to compare and a need assessment of
personnel Administration in Educational Extension Schools Under Nakhon Phanom Primary
Educational Service Area Office 2. The samples were 288 administrators and teachers in Nakhon
Phanom Primary Educational Service Area Office 2, in academic year 2017 selected by Multistage
Sampling. The instrument was a five-rating scale questionnaire with the discrimination between
0.73 – 0.94 and the reliability of 0.97. The statistics for the analysis were percentage, mean,
standard deviation modified priority need index (PNI Modified)
The results were
1. Personnel Administration in Educational Extension Schools Under Nakhon Phanom
Primary Educational Service Area Office 2. When considered in each aspect, it was found that
their satisfaction was at high level.
2. The opinions of the administrators and teachers about Personnel Administration in
Educational Extension Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
were statistically not different. When considered in each aspect, it was found the power planning
and positioning, enhancing the efficiency, the teacher's competencies and resignation and
respectively were statistically significant differences at .01 level.
3. The opinions of the administrators and teachers who had different sizes about
Personnel Administration in Educational Extension Schools Under Nakhon Phanom Primary
Educational Service Area Office 2. When considered in each aspect, it was found enhancing the
efficiency, the teacher's competencies and resignation and respectively were statistically
significant differences at .01 level
4. A need assessment of Personnel Administration in Educational Extension Schools
Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 are enhancing the efficiency,
the teacher's competencies and resignation and respectively.
Keywords: Management , Personnel Administration, Extension Schools
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ทรัพยากรบุคคลต่างจากทรัพยากรอื่นคือบุคคลเป็นผู้จัดหารและกาหนดเป้าหมายของงานและองค์กรถ้า
ไม่มีคนงานก็ไม่เกิดจึงท าให้เกิดทฤษฎีองค์การหลายทฤษฎีรวมทั้งทาให้เกิดมุมมองต่อมนุษย์ที่แตกต่างกันและ
แนวคิดต่างกันทาให้เกิดผลได้ทั้งทางบวกและทางลบขึ้นอยู่กับสภาพภูมิหลังของแต่ละบุคคลซึ่งในหน่วยงานใดก็ตาม
ถ้าเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี เก่ง มีความสามารถแล้วปัจจัยอื่นก็ตามมาเอง (วิจิตร ศรีสอ้าน. 2550 : 6)
ทั้งนี้ในการบริหารงานบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินงานขององค์การจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
ย่อมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพื้นฐาน เพื่อสามารถควบคุมการดาเนินงานให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยจะต้องคานึงว่า
มนุษย์มิใช่เครื่องจักร แต่เป็นผู้สร้างความสาเร็จให้ แก่องค์การย่อมต้องการขวัญ กาลังใจรวมทั้งแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยกันทุกคน ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะให้บุคลากรในองค์การได้แสดงความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่ าง
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เต็มที่ นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงค่านิยม วัฒนธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติงานขององค์การเป็นสาคัญ (วิ
ลาวรรณ รพีพิศาล. 2553 : 1- 9)
การบริหารงานบุคคลจึงมีความจาเป็นเนื่องจากสามารถทาให้บุคลากรทราบบทบาทและหน้าที่ของตน มี
ความรู้ ความชานาญเพิ่มขึ้น สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการใหม่ ๆ ได้ทันท่วงที และยังช่วยให้
ตนเองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสามารถที่จะพัฒนาหน่วยงานของตนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ (วิทยา ศรีจันทร์หล้า. 2553 : 10 )
รายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจาปี
งบประมาณ 2560 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในด้านหลักสูตรและการจัดการกระบวนการเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีและด้าน
บริหารการจัดการศึกษา พบว่าทุกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามีปัญหาทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
คุณภาพนักเรียน ที่เป็นเช่นนี้เพราะการนิเทศติดตามและการประเมินผลการผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใน
สังกัดยังดาเนินการไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง ขาดปัจจัยในด้านบุคลากรครู เช่น ไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงตาม
วิช าเอก ครู ยั งใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบเดิ ม ขาดสื่ อ นวั ต กรรมเทคโนโลยี ที่ ใช้ ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2. 2560 : 41) จากการศึกษาข้อมูลการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา พบว่า ปัญหาในการบริหารงานบุคคลมีหลายประการ อาทิ ครูที่ไ ด้การบรรจุแต่งตั้งใหม่จะไม่ได้รับ
การปฐมนิเทศและรับรู้ในระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ ภายในสถานศึกษาเท่าที่ควร ครูบางคนบรรจุมาเป็นเวลานานไม่
เคยเข้ารับการอบรมหรือศึกษาต่อเลย เพราะขาด การสนับสนุนจากทางสถานศึกษาและปัญหาส่วนตัวจึงทาให้ขาด
ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัยและครูบางคนก็ไม่เคยศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ทางานอย่างไร อยู่ในตาแหน่ง
ใด ก็ทาหน้าที่อยู่เช่นนั้นตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้สถานศึกษาไม่มีแผนการบริหารงานบุคคลในด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเหตุให้ครูไม่ ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
4. เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิทยา ศรีจันทร์หล้า (2553 : 10) ได้กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลมีความจาเป็นเนื่องจากสามารถทาให้
บุคลากรทราบบทบาทและหน้าที่ของตน มีความรู้ ความชานาญเพิ่มขึ้น สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
วิท ยาการใหม่ ๆ ได้ ทั น ท่ว งที และยั งช่วยให้ ตนเองมี ค วามก้ าวหน้ าในหน้าที่ ก ารงาน และสามารถที่ จะพั ฒ นา
หน่วยงานของตนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
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พนัส หันนาคินทร์ (2554 : 132) ได้ให้ความสาคัญของการบริหารงานบุคคลว่าการบริหารบุคลากร
จะต้องกระทาการต่อเนื่องอย่างไม่มีวันจบสิ้น ทั้งนี้ก็เพิ่มพูนและปรับปรุงคุณภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
เต็ ม ที่ ทั้ งนี้ เ พื่ อ ผลงานของสถาบั น เองและทั้ งเพื่ อ สนองความต้ อ งการของผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ ป รารถนาจะได้ รั บ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานนั้นๆ อันถือได้ว่าเป็นความต้องการพื้นฐานโดยทั่วไปของมนุษย์ทุกคน
ณัฐนิช ศรีลาคา (2558 : 9) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลมีความสาคัญต่อการบริหารจัดการ ทั้งระบบ
เพราะคนเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลที่จะผลักดันให้เกิดการดาเนินการในทุกขั้นตอน และการบริหารงานบุคคลที่ดีมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้บุคลากรในองค์การเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ส่งผลให้องค์การประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การได้
สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคลจะเป็นกระบวนการที่สาคัญต่อการได้มาซึ่งบุคลากร พัฒนาศักยภาพการ
ทางาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อองค์กร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นัน ทนา จิ ตมุ สิก (2550 : ก) ได้ วิจัย เรื่อ งการบริห ารงานบุค คลของผู้บ ริห ารสถานศึ กษาสังกั ดการ
ประถมศึกษาจังหวัดระนอง พบว่า ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดการ
ประถมศึกษาจังหวัดระนอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการเปรียบเทียบพบว่า การปฏิบัติงานบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึ กษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง เมื่อจาแนกตามตาแหน่ง พบว่า
เป็นปัญหาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจาแนกตามเพศและประสบการณ์ในการ
ทางาน พบว่า เป็นปัญหาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เทิดศักดิ์ ปารแก้ว (2550 : ก) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่
1-3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ระดับปัญหาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง เมื่อพิ จารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งของสถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการออกจาก
ราชการสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาด มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านที่เหลือมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ขนาด
ผลการเปรียบ เทียบระดับปัญหาในการบริห ารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาดทั้งโดยภาพรวมและ
รายด้าน พบว่า มีปัญหาการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกัน
สาคร สิทธิโชติ (2550 : ก) ได้วิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงานบริหารบุคคล มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงานบริหาร
บุคคลมีความคิดเห็ นต่อสภาพการบริหาร งานโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครู
ปฏิบัติงานบริหารบุคคลที่มีประสบการณ์การทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาน ศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านวินัยและ
การรักษาวินัยส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงานบริหารบุคคลที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรี ย นที่ มี ร ะดั บ การจั ด การศึ ก ษาแตกต่ างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพและปั ญ หาการด าเนิ น งานการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน รายด้าน คือ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถาน ศึกษาและครูปฏิบัติงานบริหารบุคคลที่อยู่ในที่เปิดสอน
ระดับช่วงชั้นที่ 3,4 มีสภาพการดาเนินงานมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติงานบริ หารบุคคลที่สอนอยู่
ในที่เปิดสอนระดับช่วงชั้นที่ 1,2 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน รายด้าน คือ ด้านวินัยและการรักษาวินัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงานบริหารบุคคลที่อยู่ในที่เปิดสอนระดับช่วงชั้นที่ 3,4
มีปัญหาการดาเนินงานมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงานบริหารบุคคลที่อยู่ในที่เปิดสอนระดับช่วงชั้นที่
1,2 ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน
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แมรี่ (Mary, 1989 : 201-A) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรครู ระหว่างบุคลากรใน
การจัด การศึ กษาเฉพาะอย่ างและภาวะผู้ น าของบุ ค ลากรครู ในมลรัฐ ยู ท าห์ สหรัฐอเมริก า ผลการวิจั ย พบว่ า
บุคลากรครูมีความต้องการในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกับงานในหน้าที่อย่างน้อย
หนึ่งอย่างหรือมากกว่าหนึ่งอย่างและให้มีการได้มาของบุคลากรครู
ลี (Lee, 2002 : abstract) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การรั บ รู้ บ ทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่พัฒนาแล้ว ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนสาคัญ
ในระดั บ สู ง ต่ อ การพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค์ ก ารของโรงเรี ย น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ ข องนั ก เรี ย นและสนั บ สนุ น
ความก้าวหน้าของบุคลากร
กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากแนวทางการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา และสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึ กษา พ.ศ. 2550 การบริหารงานบุคคล
ประมวลสรุปขอบข่ายงานดังกล่าวไว้ให้เหลือเพียง 5 ด้าน คือ
1. ด้ า นการวางแผนอั ต ราก าลั งและก าหนดต าแหน่ ง การใช้ ข้ อ มู ล อั ต ราก าลั งของโรงเรี ย นเป็ น
องค์ประกอบในวางแผนอัตรากาลัง การกาหนดความรู้ความสามารถ การกาหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติบุ คคล
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2. ด้ า นการสรรหาและการบรรจุ แ ต่ งตั้ ง การสรรหาบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ ารั บ ราชการเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ออกคาสั่งให้บุคลากรปฏิบั ติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน การ
เปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและตรงตามตาแหน่ง ความสามารถของบุคลากร
3. ด้านการเสริม สร้างประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ ราชการ การพั ฒ นาข้ าราชการครูแ ละบุ คลากร
ทางการศึก ษา เพื่ อ เพิ่ มพู น ความรู้ความสามารถของครูในการปฏิบั ติ งาน ท าให้มี ป ระสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ลผล
ส่งเสริมให้ครูได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนการให้สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาเกิดขวัญและกาลังใจ ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน พึงพอใจงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ มีการนิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และติดตามการทางานทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ปฏิบัติหน้าที่ และการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย การดาเนินของสถานศึกษาต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในทางวินัยอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน การดาเนินการทางวินัยมีกระบวนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ยุติธรรม และ
การดาเนินงานที่เกี่ยวกับการยื่นเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม และการเสริมสร้างการป้องกัน
การกระทาผิด
5. ด้านการออกจากราชการ การดาเนินการจัดหาระเบียบ กฏหมาย และการดานินการเพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนัก งานราชการ และอัตราจ้าง ที่เกิดจากความ
เจ็บป่วย การลาออก ไล่ออก หรือการเกษียณอายุราชการ รวมถึงการสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน และการออกจากราชการ
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบนั การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกัน
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาการบริ ห ารงานบุ ค คลในโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้ศึกษาได้กาหนดแนวทางการศึกษาตามลาดับดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในปีก ารศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น
780 คน จาแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 38 คน และครูผู้สอน จานวน 742 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปี การศึกษา 2560 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางของเครจชี และมอร์
แกน (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2553 : 40) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 288 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 25 คน และครูผู้สอน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random
sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก ได้โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 120 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 143 คน รวม
288 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึ กษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถาม (Questionnaire)
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ได้แก่ สถานภาพ และขนาดของโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายความว่า มีสภาพปัจจุบัน / สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายความว่า มีสภาพปัจจุบัน / สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก
3 หมายความว่า มีสภาพปัจจุบัน / สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายความว่า มีสภาพปัจจุบัน / สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายความว่า มีสภาพปัจจุบัน / สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ก าหนดกรอบแนวคิ ด และขอบข่ า ยในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การศึกษา
3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิ ด วัตถุป ระสงค์ของการศึกษา การวัดตามนิ ยามศัพ ท์ โดย
แบบสอบถามระดับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(rating Scale)
4. เสนอเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบและนาข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษากลับมาปรับปรุงแก้ไข
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5. นาเสนอแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ แล้ว
นาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ซึ่งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
6. หาความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content validity) หลั ง จากให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน ท าการ
ตรวจสอบแล้ว นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวัดตามนิยามศัพท์ (Index of
Congruence : IC) ปรากฏว่าได้ค่า IC ระหว่าง 0.80 – 1.00
7. นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try–out) กับผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จาแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 20 คน และครูผู้สอน จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 40 คน
8. หาค่ า อ านาจจ าแนก โดยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (Item – Total Correlation)
ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า r ตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไปไว้ และนามาหาค่าความเชื่อมั่ น
ของแบบสอบถาม (Reliability) เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอ
นบาค ปรากฏว่า ค่าอานาจจาแนกทั้งฉบับของแบบสอบถามสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 0.95 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 และค่าอานาจจาแนกทั้ง
ฉบับของแบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อยู่ระหว่าง
0.73 ถึง 0.94 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97
2.10 นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง เพื่อนามาใช้ในการ เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 288 คน ได้แบบสอบถามกลับมา จานวน 288 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อ มูลผู้ศึ กษาได้ วิเคราะห์ข้อ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาเร็จรูป โดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดย
หาความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ทั้งโดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ
โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง โดยกาหนด
เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 118) ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง สภาพปัจจุบัน / สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ
มากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน / สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ
มาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน / สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน / สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ
น้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน / สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-test (Independent t-test)

131

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

4. วิเคราะห์หาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โดยการหาค่าดัชนีเรียงลาดับความต้องการจาเป็นแบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index :
PNI Modified ) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
2. ผู้ศึกษาส่งหนังสือจากมหาวิทยาลัยนครพนม ไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3. ผู้ศึกษาติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
4. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Congruence : IC)
1.2 วิ เ คราะห์ ห าค่ า อ านาจจ าแนกแบบสอบถามเป็ น รายข้ อ กั บ คะแนนรวม (Item Total
Correlation) ใช้การหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation)
1.3 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach ‘ s Alpha Coefficient)
2. สถิติพื้นฐาน
2.1 ความถี่ (Frequency)
2.2 ร้อยละ (Percentage)
2.3 ค่าเฉลี่ย ( X )
2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามขนาด
โรงเรี ย น โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 2 กลุ่ ม ใช้ ค่ า สถิ ติ t-test
(Independent t-test)
3.2 วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นโดยหาค่าดัชนีเรียงลาดับความต้องการจาเป็น แบบปรับปรุง
(Modified Priority Needs Index: PNI Modified )
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาการบริ ห ารงานบุ ค คลในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จานวน 5 ด้านสรุปได้ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า อยู่ ในระดั บ มากทุ ก ด้ า น
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เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่ง ด้านการออกจากราชการ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้านวินัยและการ
รักษาวินัย สภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการออกจากราชการ ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งและด้านวิ นัยและการ
รักษาวินัย
2. การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนต่ อ สภาพปั จ จุ บั น การ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
สรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและการรักษาวินัย และ
ด้านการออกจากราชการ แตกต่ างกั น อย่างมี นัย สาคัญ ที่ สถิ ติ .01 โดยโรงเรีย นขนาดใหญ่ มี ส ภาพปั จจุ บัน การ
บริหารงานบุคคลมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง ยกเว้นด้านการออกจากราชการโรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารงาน
บุคคลมากกว่าในโรงเรียนขนาดใหญ่
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อสภาพที่พึงประสงค์การ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมและด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และด้านวินัยและการรักษาวินัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพที่
พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง
4. ความต้องการจาเป็นในการพัฒ นาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มี 3 ด้าน เรียงลาดับความสาคัญ คือ 1) ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางกรอบอัตรากาลัง และการกาหนด
ตาแหน่ง 2) ด้านการลาออกจากราชการ ได้แก่ มีการติดตามดูแลผู้ลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ
ให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ การดาเนินการในกรณีที่ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์
จะลาออกหรือมีคาสั่งให้ออกเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ออกจากราชการ
อย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้ การพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิก าร
และการพิจารณาให้ออกจากราชการมีขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบวินัย มีค่าดัชนีความสาคัญของความ
ต้องการจาเป็นเท่ากัน และ 3) ด้านวินัยและการรักษาวินัย ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าและความสาคัญ
ของระเบียบ วินัย และการรายงานผลการดาเนินการทางวินัยหรื อการออกจากราชการ ของบุคลากรทุกกรณีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้ศึกษาพบว่า มีประเด็นน่าสนใจที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ ก ษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า อยู่ ในระดั บ มากทุ ก ด้ า น
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่ง และด้านการออกจากราชการ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้านวินัยและการ
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รักษาวินัย สภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการออกจากราชการ ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งและด้านวินัยและการ
รักษาวินัย ทั้งนี้ เนื่ องจากด้านสภาพปัจจุบัน การบริหารงานบุค คลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ได้
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แผนอัตรากาลังที่ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณามีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ และการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ และประเมินความต้องการอัตรากาลัง มีข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนการสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง มีการร่วมกันของผู้มีส่วนร่วม และส่วนได้ส่วนเสียในการกาหนดขั้นตอนใน
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความชัดเจน การดาเนินการการ
สรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน และการดาเนินการ
แต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน สอดคล้องกับนันทนา จิตมุสิก (2550 : ก) ได้วิจัยเรื่อง
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดการประถมศึกษาจังหวัดระนอง พบว่า ระดับการปฏิบัติงานการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดการประถมศึกษาจังหวัดระนอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เช่น เดียวกั บสมพล อิน ทรัต น์ (2554 : ก) ได้ศึ กษาเรื่อง การศึ กษาสภาพและปัญ หาการบริห ารงานบุ คคลของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุม พร เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า สภาพการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อน ต่ อ สภาพปั จ จุ บั น การ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับเทิ ดศักดิ์ ปารแก้ว (2550 : ก) ได้
ศึก ษาปั ญ หาการบริห ารงานบุ คคลในสถานศึก ษาขั้ น พื้ นฐานช่ วงชั้ นที่ 1-3 สังกัด สานั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
หนองคาย เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ระดับปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-3
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่งของสถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการออกจากราชการสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาด มี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านที่เหลือมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ขนาด ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหา
ในการบริหารงานบุ คคลของผู้บ ริห ารสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาดทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่ า มี ปัญ หาการ
บริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกัน
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อสภาพที่พึงประสงค์การ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ
ด้านวินัยและการรักษาวินัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารงานบุคคลมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางทั้งนี้เนืองจากในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ด้า นการรายงานผลการด าเนิ น การทางวินั ยหรือ การออกจากราชการของบุ ค ลากรทุ ก กรณี ต่ อ คณะกรรมการ
สถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการกาหนดระเบียบวินั ย และการควบคุม ดูแลข้าราชการครูในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติ
ตนอยู่ ในระเบี ย บวิ นั ย อย่ า งเหมาะสมอยู่ ในระดั บ น้ อ ยสอดคล้ อ งกั บ แบลงค์ (Blanks, 2002 : abstract) ได้
ทาการศึกษารูปแบบของงานสาหรับผู้ทาหน้าที่การบริหารบุคคลภายในระบบโรงเรียนชุมชนในมลรัฐแคโรไรนาเหนือ
สหรัฐอเมริกา พบว่า การบริหารบุคคลของโรงเรียนอยู่ในช่วงของการพัฒนา แต่ยังล้าหลังกว่าการบริหารบุคคลของ
หน่วยงานอื่น ๆ ถึงแม้บุคคลที่รับผิดชอบ ด้านการบริหารบุคคลจะมีความรู้สูงก็ตามแต่ในด้านวิชาการแล้วยังไม่มี
ความพร้อมจึงต้องมีการฝึกทักษะ ความชานาญ การฝึกอบรม ในลักษณะการศึกษาในและนอกโรงเรียน การบริหาร
บุคคลในโรงเรียนต้องมีการกาหนดความจาเป็นลาดับก่อนหลังโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณการวางตาแหน่ง
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งาน ถ้าอาศั ย รูป แบบการพั ฒ นาองค์กรในภาคเอกชนเป็ นตัวอย่างจะสามารถดาเนิ นงานได้อย่างดี อีกทั้ งเฮนรี่
(Henry, 2004 : abstract) ได้ทาการวิจัยเรื่อง หน้าที่ของผู้บริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษารัฐมิสซูรี
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หน้าที่และความรับผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษาทางด้านการบริหารงานบุคลากร ควร
ประกอบด้วยกระบวนการ 11 ประการดังนี้ คือ การวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การ
ประเมินผล การพั ฒนาบุคลากร การให้ค่าตอบแทน การเจรจาต่อรอง การให้ความมั่นคงปลอดภัย การปฏิบั ติ
ต่อเนื่องและการให้ข่าวสาร
4. ความต้องการจาเป็ นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มี 3 ด้าน เรียงลาดับ
ความสาคัญ คือ 1) ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 2) ด้านการลาออกจากราชการ และ 3)
ด้านวินัยและการรักษาวินัย ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมใก้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการทางานต่าง ๆ ให้มากขึ้น และ
ส่งเสริมการติดตาม ช่วยเหลือครูและบุคลากรที่ลาออกอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการศึกษาไปใช้
โรงเรี ย นหรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งควรมี ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลในด้ า นการเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กาหนด การส่งเสริมให้บุคลากร
ได้นาความรู้มาพัฒนางานอย่างอิสระ และการสนับสนุนบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นทั้งนี้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือส่วนที่เกี่ยวข้องควรสร้างเครื่องมือวัด ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงการพัฒนาการวัดผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจ
เป็นการวิจัยเพื่อพัฒ นาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ที่สามารถส่งเสริม
สนับสนุนให้องค์การ หรือบุคคลสามารถวัด และตรวจสอบสภาพการบริหารงานบุคคลได้ด้วยตนเอง
2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนา
รูปแบบดังกล่าวไปพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป
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การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
The Development of the Students’ Discipline ManagementModelfor the Primary Schools
in Nonthaburi Province
สายรุ้ง ตุ่มม่วง1
Sairung Tummuang1
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีปัจจุบัน 2) พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัด ระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี พบว่า 1) สภาพในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก 2)ปัญหาในการบริหารการจัด ระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาปัญหาที่พบมาก ได้แก่ ส่วนใหญ่
ขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัด ระเบียบนักเรียนกับโรงเรียนอื่น และมีการนาผลที่ได้จาก
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนน้อย 3) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัด
ระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษามี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการจัด ระเบียบนักเรียน การจัด
องค์กรการจัดระเบียบนักเรียน การนาการจัดระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน
2. การพัฒ นารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
พบว่าการพั ฒ นารูปแบบ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการจัดระเบี ยบนักเรียน การจัดองค์กรการจัด
ระเบียบนักเรียน การนาการจัดระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน ซึ่งรูปแบบที่สร้างขึ้นมีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
3. จากการประเมินรูปแบบพบว่ารูปแบบมีความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก
คาสาคัญ : รูปแบบ, การพัฒนา, การบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
Abstract
The purpose of this research were 1) to study the state and the problems of the
Students’ Discipline Management Model for the primary schools in Nonthaburi, 2) to develop
the model of the Students’ Discipline Management for the primary schools in Nonthaburi, and, 3)
to evaluate the model of the Students’ Discipline Management for the Primary Schools students
in Nonthaburi.
The results of this research were as follow:
1. The study for the state and the problems of the students’ Discipline management
model for the primary schools in Nonthaburi revealed that: 1) the state of the student’ discipline
management model for the primary schools in the Nonthaburi, as a whole,were at the high
level. 2) the problems of the Students’ Discipline Management model for the primary schools in

137

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

Nonthaburi were mostly found as follows: the lack of the cooperationnetworkingfrom the other
schools in development of the Students’ Discipline Management Model,and after the evaluation
affairs, the result was rarely been continually improved. 3)There’re4 aspects for the Students’
Discipline Management Model for the primary schools which are the students’ discipline
planning, the students’ discipline organizing,the students’ disciplineleading, and the students’
disciplinecontrolling
2. The developmentof the Students’ Discipline Management Models for the primary
schools in Nonthaburi were shown that there were 4 aspects for the Students’ Discipline
Management in the primary schools which are the students’ discipline planning, the students’
discipline organizing,the students’ disciplineleading,and the students’ disciplinecontrolling. These
patterns wereappropriately and possibly developing in the highest level.
3. The evaluation of the Students’ Discipline Management Model for the Primary
Schools students in Nonthaburi, were found that all the model are useful, possible, and
appropriate at the high levels.
Keywords : Model, Development, the Students’ Discipline Management for the primary schools.
บทนา
จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ทาให้ เด็กและ
เยาวชนในยุคปัจจุบันจานวนมากที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อม ในสังคมที่ไม่สร้างสรรค์ทาให้มี
พฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และคนทางานด้านเด็กและเยาวชน
จะให้ความสาคัญและดูแลอย่างใกล้ชิดก็ตามก็ไม่อาจปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้รอดพ้นหรือปลอดภัย
จากภัยสังคมได้จากการประมวลสถิติข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า เด็กและ
เยาวชนทั้งที่เป็นนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอื่น ๆ ส่วนหนึ่งมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ได้แก่ 1. ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์ 2. นิยมประลองความเร็ว โดยการแข่งรถมอเตอร์ 3. ใช้ความรุนแรงใน
การตัดสินปัญหาเช่นการทะเลาะวิวาท การยกพวกตีกัน เป็นต้น 4. มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย
มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง 5. เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย 6. ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่เห็นความสาคัญของ
หลักศาสนา กรมสุขภาพจิต. (2556)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ระบุว่า
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการประเมินคุณ ภาพภายนอกรอบสาม ให้ ความสาคัญ ในการ
ประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นทาเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน(สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (2554) นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 ในหมวด 7 ได้ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การส่ งเสริมความประพฤติ นั กเรีย นตาม มาตรา 63 โรงเรีย นและ
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คาปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนและ
นักศึกษา และพระราชบัญ ญั ติ คุ้มครองผู้ถู กกระท าด้ วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 “ความรุน แรงใน
ครอบครัว” การกระทาใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทาโดยเจตนา
หรือบังคับหรือใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทาอย่าง
138

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

หนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ ผู้ปกครองบีบบังคับ กดดัน และคาดหวังในตัวเด็กเกินกว่าความเป็นจริง ไม่มีบรรยากาศที่
สร้างความรัก ความอบอุ่น ความสมัครสมานสามัคคี เติบโตในท่ามกลางความสับสน ไม่มีความหวัง ขาดการอบรม
บ่มนิสัย และไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิตส่งผลให้เด็กทาผิดกฎระเบียบที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์. (2551)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารซึ่ งมี ห น้ า ที่ ในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ กั บ เยาวชนของชาติ ใ นระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เด็กและเยาชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเยาวชน ที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่าง อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการ
เอาใจใส่ในการศึกษา ขาดการนาไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ (2542) ได้ทาวิจัยเรื่องการ
บริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนดอกคาวิทยาคมพบว่างานด้านการปกครองควรเป็นหน้าที่ของครูทุก ๆ คน
ไม่ใช่งานของคนใดคนหนึ่ง การแก้ไขปัญหาของนักเรียนก็ต้อ งเกิดจากการให้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย จึงจะประสบความสาเร็จ
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 ในเรื่อง การลดความ
เหลื่อมล้าทั้งเชิงปริมาณและคุณ ภาพการศึกษา ได้แบ่ งงานพัฒ นาทางการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การ
สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม หรื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยต้ อ งท าให้ นั ก เรี ย น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ดี ขึ้ น นั ก เรี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถและสามารถแข่งขันได้กับอารยประเทศ 2. การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน แบ่งเป็น
สองแนวทางคือ แนวทางแรก ปัญหาทางด้านสังคม ได้แก่ ปัญหาความรุนแรง ปั ญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาการ
ล่วงละเมิด ทางเพศ สื่ อลามก ยาเสพติ ด ฯลฯ ซึ่ งจะเห็ น ได้ ว่าผู้ ที่ เกี่ย วข้อ งทางการศึก ษาทั้ งระบบละเลย หรื อ
ปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนหรือปฏิบัติไปคนละแนวทาง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
อย่างมากมาย ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (2557)
จากสภาพและปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่นักเรียนทะเลาะวิวาท
นักเรียนติดเกมส์ นักเรียนหนีเรียน นักเรียนติดยาเสพติด และนักเรียนตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
เห็ น ความส าคั ญ ในเรื่ อ งนี้ จึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะพั ฒ นารู ป แบบการบริห ารการจั ด ระเบี ย บนั ก เรีย นในโรงเรีย น
ประถมศึ กษา จังหวัด นนทบุรี ทั้ งนี้ซึ่งจึงจะเป็น นวัตกรรมอีกชิ้นหนึ่งที่ จะช่วยให้โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 และ เขต 2 ได้ใช้เป็นกลไก ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในศตวรรษที่ 21ซึ่งแวดล้อมไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเร็ว ร้อน แรงและร้าว ได้
อย่างเท่าทัน ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรมกับเด็กและเยาวชนทุกคน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
นนทบุรี
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีจานวน 114 คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และ เขต 2
2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และ เขต 2 จานวน 96 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
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1. ตัวแปรต้ น ได้ แ ก่ สภาพการบริห ารการจั ด ระเบี ย บนั ก เรียนในโรงเรียนประถมศึ ก ษา จังหวั ด
นนทบุรี
1.1 การวางแผน
1.2 การจัดองค์กร
1.3 การนาปฏิบัติ
1.4 การควบคุม
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
2.1 นักเรียนทะเลาะวิวาท
2.2 นักเรียนติดเกมส์
2.3 นักเรียนหนีเรียน
2.4 นักเรียนติดยาเสพติด
2.5 นักเรียนตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดระเบียบนักเรียนผู้วิจัยได้ใช้แนวความคิด
1. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี ผู้วิจัยได้สรุปแนวความคิดในการจัดระเบียบนักเรียน ควรดาเนินการใน 5 ด้าน คือ 1 การทะเลาะวิวาท 2
การติดเกม 3 การหนีเรียน 4 การติดยาเสพติด 5 การตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน
2. กระบวนการบริ ห าร ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ห ลั ก การบริ ห ารของ Shermerhom (1993) ที่ ได้ ก ล่ า วถึ ง
กระบวนการบริห ารงาน ประกอบด้ วย การวางแผน (Planning) การจั ด องค์ก ร (Organizing) การน าปฏิ บั ติ
(Leading) และ การควบคุม (Controlling)
3. การประเมินรูปแบบการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Stufflebeam (1981) อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี 2554: 176-178)ที่ได้
กล่าวว่า การประเมินรูปแบบทางการศึกษา สามารถประเมินได้อย่างน้อย 2 ด้านคือ ด้านความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีจานวน 114 คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และ เขต 2
2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และ เขต 2 จานวน 96 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชิ้น คือ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาและการบริหารการ
จัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ในปัจจุบัน และ (2) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
ชิ้นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี
ชิ้นที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
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การรวบรวมข้อมูล
ทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง ส่งหนังสือขอความร่วมมือและ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาให้กลุ่มตัวอย่าง ส่งคืนทางไปรษณีย์ ตรวจสอบจานวนและความ
สมบูรณ์แบบสอบถาม จากที่ส่งให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 96 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 90 ฉบับ ร้อยละ 93.75 นา
แบบสอบถามที่ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed method) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี
1. ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรีโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาจากประชากร จานวน 114 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 96 คน
2. ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรีโดยการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา และสร้างข้อสรุป
ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒ นารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรีผู้วิจัยได้ดาเนินการ 2 ตอน ดังนี้
1. ยกร่างรูปแบบพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และเขต 2 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จานวน 3 คน
ผู้อานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จานวน 4 คน และศึกษานิเทศก์หรือบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จานวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา
2. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย
ผู้บริหารการศึกษา จานวน 3 คน ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์หรือบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 3 คน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลจากบันทึก การสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรูปแบบใช้การหาค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรีโดยใช้แบบสอบถาม ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 17 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารและการพัฒนารูปแบบ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. ผู้บริหารการศึกษาที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีประสบการณ์การบริหารอย่างน้อย 5 ปี
2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญมีประสบการณ์การบริหาร
อย่างน้อย 5 ปี
3. เป็นนักวิชาการหรือนักการศึกษาที่มีคุณวุฒิด้านการบริหารหรือด้านการพัฒนารูปแบบและ
ด้านวิจัย ซึ่งมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี เป็นผู้ประเมินรูปแบบ ในด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และ
ความเหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการคานวณค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนาผลไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่กาหนดได้แก่รูปแบบมีค่าเฉลี่ย ≥ 3.5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ≤1.00 แสดงว่า รูปแบบนั้นมี
ค่าด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้และความเหมาะสม
141

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี
1.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านการ
ควบคุม ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
1.1.1 ด้านการวางแผนโดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับ มาก เมื่อ พิ จารณาเป็ น รายข้ อ
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก 3 ลาดับแรกได้แก่ มีการจัดสรรทรัพยากร
และอุปกรณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รองลงมา ได้แก่ มีการกาหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงาน
ด้านการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนไว้อย่างชัดเจน และการกาหนดเป้าหมายของงานด้านการบริหารการจัด
ระเบียบนักเรียนไว้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
1.1.2 ด้านการจัดองค์กรโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากสามลาดับแรก ได้แก่ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดระเบียบ
นักเรียนของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ จัดบุคลากรที่รับผิดชอบงานการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน
ในโรงเรียนได้เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและ มีการจัดฝ่ายสาหรับช่วยการจัดระเบียบนักเรียนของ
โรงเรียนไว้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
1.1.3 ด้านการนาโดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก 3 ลาดับแรก ได้แก่ มีการใช้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่าง
ครบถ้วนในการดาเนินงานสาหรับการตัดสินใจ รองลงมา ได้แก่ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่ ตลอดเวลา
และ มีการร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลความประพฤติของนักเรียนตามลาดับ
1.1.4 ด้านการควบคุมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง และมีเพียง 2 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากเท่ากัน ได้แก่ มี
การกาหนดมาตรฐานการดาเนินงานการจัดระเบียบนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสร้างความร่วมมือกับ
บุค ลากรทุ ก คนในโรงเรียน รองลงมามี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดั บ ปานกลาง ได้แ ก่ มี ก ารติด ตามและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานการจัดระเบียบนักเรียนอย่างเป็นระบบตามลาดับ
1.2 ผลการศึกษาปัญหาในการบริหารการจัด ระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี ได้แก่ ด้านการวางแผนปัญหาที่พบมากได้แก่ การเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก ร้อยละ 60.42 ด้านการจัดองค์การ ปัญหาที่พบมาก ได้แก่ กาหนดบุคลากรให้
รับผิดชอบงานไม่คานึงถึงความรู้และประสบการณ์ ร้อยละ 61.46 ด้านการนา ปัญหาที่พบมาก ได้แก่ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัด ระเบียบนักเรียนกับโรงเรียนอื่น ร้อยละ 90.63 และด้านการควบคุม
ปัญหาที่พบมากได้แก่ การนาผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัด ระเบียบนักเรียน ในครั้ง
ต่อไป ร้อยละ 89.58
1.3 ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของรู ป แบบการบริ ห ารการจั ด ระเบี ย บนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการจัด ระเบียบนักเรียนการจัดองค์กรการจัด
ระเบียบนักเรียนการนาการจัดระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบคือการวางแผนการจัดระเบียบนักเรียนการจัดองค์กรการจัดระเบียบ
นักเรียนการนาการจัดระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน ตามลาดับ
2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
2.1 รูป แบบการบริห ารการจั ด ระเบี ย บนั ก เรีย นในโรงเรี ยนประถมศึก ษา จั งหวัด นนทบุ รี มี 4
องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการจัดระเบียบนักเรียนการจัดองค์กรการจัดระเบียบนักเรียนการนาการจัดระเบียบ
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นักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียนซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบ มีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันทุก
องค์ประกอบ
2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบ
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสัมภาษณ์พบว่ารูปแบบ
ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
โดยแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี พบว่ารูปแบบการบริหารการจัด
ระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีมีความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยรูป แบบการบริห ารการจัด ระเบี ยบนัก เรียนในโรงเรียนประถมศึก ษา จังหวัดนนทบุ รี มี
ประเด็นสาคัญที่ผู้วิจัยนาผลมาอภิปราย ดังนี้
1. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี
1.1 การศึกษาสภาพการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยแบบสอบถาม
ผลการศึกษาสภาพ การบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและบุคลากรใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้นาในการจูงใจและการสั่ง
การที่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษา ดังที่นั กวิชาการได้ระบุว่า กระบวนการบริหาร 4 ประการ โดยเฉพาะใน
ด้านการนาว่า การนา (Leading) เป็นการชักนาให้บุคคลอื่นปฏิบัติงาน โดยการจูงใจให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์ ก ารซึ่ งในเรื่อ งของการน านี้ ผู้บ ริ ห ารจะต้ องใช้ ห ลั ก การจูงใจที่ ดี และขณะเดี ยวกัน ก็ ต้ องมี ก ารสั่ ง การที่
เหมาะสมด้วย หรือกระตุ้นจูงใจให้ใช้ความพยายามเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549) เมื่อ
พิจารณาสภาพการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เป็นรายด้านพบว่าส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากมีเพียงด้านการควบคุม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1.1.1 ด้านการวางแผน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่มีการวางแผนการจัดสรร
ทรัพยากรและอุปกรณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม มีการกาหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานด้านการ
บริหารการจัดระเบียบนักเรียนไว้อย่างชัดเจน และกาหนดเป้าหมายของงานด้านการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมคิด พรมจุ้ย (2552) ที่ได้กล่าวถึง การวางแผนไว้ว่า การวางแผนเป็น
กระบวนการพิจารณาล่วงหน้าในอนาคตว่าจะทาอะไร ทาอย่างไร ให้ใครทา ทาไมจึงทา ทาที่ไหน และทาเมื่อใด
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549)
ซึ่งกล่าวไว้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการกาหนดวัตถุ ประสงค์ และพิจารณาว่าสิ่งใดควรทาเพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายนั้น ๆ หรือ การกาหนดเป้าหมายขององค์กร และวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ
1.1.2 ด้ า นการจั ด องค์ ก ร พบว่ า ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก มี ก ารก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการจัดระเบียบนักเรียนของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน จัดบุคลากรที่รับผิดชอบงานการบริหารการจัดระเบียบ
นักเรียนในโรงเรียนได้เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและ มีการจัดฝ่ายสาหรับช่วยการจัดระเบียบ
นักเรียนของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่จะจัด
โครงสร้างการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนไว้ค่อนข้างเป็นระบบ เพราะทุกโรงเรียนเชื่อว่าการจัดองค์กรเป็นส่วน
สาคัญของการบริหารองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับธงชัย สันติวงษ์ (2546) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัดโครงสร้างให้เป็นผัง
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องค์กรจะต้องกระทาอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องเป็นไปตามความจาเป็นและต้องการขององค์กร เพื่อให้สะดวกที่ฝ่าย
จัดการจะอยู่ทางานและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของฟาโยล (Fayol, 1949) ที่
ได้กล่าวถึงการจัดองค์กรไว้ว่า เป็นการจัดโครงสร้างของหน่วยงานหรือองค์กรออกเป็นหน่วยงานย่อยๆกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานการจัดสรรคนเข้าทางานในตาแหน่งงานต่าง ๆ
1.1.3 ด้านการนาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีการใช้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนใน การดาเนินงานสาหรับการตัดสินใจมีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่ตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549) ที่ได้กล่าวถึง
การนา (Leading) ไว้ว่า เป็นการชักนาให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานโดยการจูงใจให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรซึ่งในเรื่องของการนานี้ผู้บริหารจะต้องใช้หลักการจูงใจที่ดีและขณะเดียวกันก็ต้องมีการสั่งการที่เหมาะสมด้วย
หรือการกระตุ้นจูงใจให้ใช้ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมาย
1.1.4 ด้านการควบคุมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง มีการกาหนดมาตรฐานการดาเนินงานการจัดระเบียบนักเรียนเป็น
ลายลักษณ์ อักษร และมีการสร้างความร่วมมือกับบุ คลากรทุกคนในโรงเรียน มีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานการจัดระเบียบนักเรียนอย่างเป็นระบบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการนาผลการติดตามและ
ประเมินผล การบริหารการจัดระเบียบนักเรียนไปใช้พัฒนาการจัดระเบียบของนักเรียนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี บางส่วนมีการตรวจสอบงานหรือติดตามงานเกี่ยวกับ
การบริหารการจัดระเบียบนักเรียนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตัวชี้วัดที่โรงเรียนกาหนดไว้ ซึ่งสอ ดคล้องกับ
แนวคิดของฟาโยล (Fayol,1949) ที่ได้กล่าวถึงการควบคุมไว้ว่าเป็นการควบคุมให้งานดาเนินไปตามแผนที่วางเอาไว้
ตรวจสอบเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐ
ศรี (2549) ที่ได้กล่าวถึง การควบคุม ไว้ว่า เป็นขั้ นตอนที่บุคคล กลุ่ม หรือองค์กร มีการติดตามการทางานและ
ปฏิบัติการแก้ไข หรือกระบวนการวัดผลการทางานและการแก้ไข เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
1.2 ผลการศึกษาปัญหาในการบริหารการจัด ระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี ได้แก่
1.2.1 ด้านการวางแผนปัญหาที่พบมากได้แก่ การเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีส่วน
ใหญ่มีภาระงานมาก จึงให้ความสาคัญของปัญหาด้านนี้น้อย ซึ่งในการวางแผนที่จะประสบผลสาเร็จนั้นจะต้องมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553) และชูเพ็ญ
วิบู ล สั น ติ (2553) ที่ ได้ ก ล่ าวไว้ว่ า การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมเป็ น การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกเพื่ อ
พิจารณาหาโอกาส และอุปสรรค ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดอ่อน และจุดแข็งขององค์กร
เพื่ อ น ามาใช้ เป็น ข้ อมู ลในการตั ด สิน ใจที่ สั มพั น ธ์กั บ การคาดการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม และ
สอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (2557) ซึ่งได้กล่าวถึงการวางแผนการจัด
ระเบียบนักเรียนเพื่อลดปัญหาความรุนแรงไว้ว่า สิ่งสาคัญส่วนหนึ่งในการดาเนินงานด้านนี้คือการวางแผนเพื่อให้ทุก
คนเกิดความตระหนักโดยประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องหา
ทางแก้ไขตลอดจนแสวงหาข้อมูลที่แท้จริง ต้องเชิญผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยกันหาแนวทางป้องกัน
แก้ไขและช่วยเหลือเด็กต่อไป
1.2.2 ด้านการจัดองค์กร ปัญ หาที่พบมากได้แก่ การกาหนดบุคลากรให้รับผิดชอบงานไม่
คานึ งถึ งความรู้ และประสบการณ์ ทั้ งนี้ อ าจเป็ น เพราะว่า โรงเรีย นประถมศึ ก ษา จังหวัด นนทบุ รี ส่ว นใหญ่ เป็ น
สถานศึกษาขนาดเล็กมีจานวนบุคลากรน้อย ภาระงานมาก บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ ยวกับการ
บริหารการจัดระเบียบนักเรียนอาจมีไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549) ที่ได้
กล่าวถึง การจัดองค์กร ไว้ว่า การจัดองค์กรเป็นกระบวนการตัดสินใจว่าใครจะทางานอะไรและรายงานขึ้นตรงกับ
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ใคร เป็นการใช้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม หรือ กระบวนการออกแบบงาน การจัดสรรทรัพยากรและการประสาน
กิจกรรมการทางาน
1.2.3 ด้านการนา ปัญหาที่พบมากได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาการจัด
ระเบียบนักเรียนกับโรงเรียนอื่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรีจะประสบความสาเร็จ และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสุวิมล โพธิ์กลิ่น(2549) ที่ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า การก่อตัวของเครือข่ายเกิดขึ้นจากการมีหน่วยงาน หรือ
องค์กรกาหนดให้มีขึ้น และเกิดจากการรวมตัวของเครือข่าย โดยมีแกนนาเป็นผู้ริเริ่มแล้วร่วมกันทากิจกรรมจนเกิด
การเรียนรู้การปฏิบัติรว่ มกันในรูปแบบต่าง ๆ และการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายร่วมกันอย่างต่อเนื่องจะทาให้เครือข่าย
มีค วามเข้ม แข็ งมากขึ้ น และสอดคล้อ งกั บแนวคิด ของพระมหาสุทิ ต ย์อาภากโร (2547) ที่ ได้เสนอแนวคิ ดไว้ว่ า
องค์ประกอบที่สาคัญของเครือข่ายได้แก่ สมาชิก จุดมุ่งหมาย การทาหน้าที่อย่างมีจิตสานึก การมีส่วนร่วมและ
แลกเปลี่ยนในองค์ประกอบของความเป็นเครือข่าย และระบบความสัมพัน ธ์และการสื่อสารที่มีความสาคัญ กับ
เครือข่าย
1.2.4 ด้านการควบคุม ปัญหาที่พบมากได้แก่ การนาผลที่ได้จาก การประเมิ นมาปรับปรุง
แก้ไขการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในครั้งต่อไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ส่วนมากมีปัญหาในการนาผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัด ระเบียบนักเรียน เช่น การนา
ผลการประเมินมาปรับปรุงไม่เป็นระบบขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการนาผลการวิจัยและนวัตกรรม
มาใช้น้อย และมีการประชาสัมพันธ์ผลการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ
น้อยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุพักตร์ พิบูลย์ (2549) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินเพื่อปรับปรุงหรือการประเมิน
ความก้าวหน้า เป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบว่า งานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ข้อมูลที่ได้
จากการประเมินจะนาไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงงาน หรือโครงการในช่วงระยะเวลาที่เหลือในช่วงต่อ ๆ ไป
1.3 ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของรู ป แบบการบริ ห ารการจั ด ระเบี ย บนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีใน 4 องค์ประกอบพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบคือ การวางแผนการจัดระเบียบนักเรียนการจัดองค์กรการจัดระเบียบ
นักเรียนการนาการจัดระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ส่วนมากมีความตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของระบบการจัด
ระเบียบนักเรียนที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุเทพ ชิตยวงษ์ (2551) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่กากับติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 พบว่ากระบวนการพัฒนาบุคลากรจะต้องให้ความสาคัญกับการสร้าง
ความตระหนักและการประเมินความต้องการจาเป็นในการออกแบบการพัฒนาหรือการนาไปใช้ และสอดคล้องกับ
รมย์ พะโยม (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบใน 5 องค์ประกอบพบว่าผู้ปฏิบัติงานใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบคือการ
วางแผนการปฏิบัติงาน การสื่อสารผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
และการติดตามผลการปฏิบัติงานตามลาดับ
2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวั ด
นนทบุรี
2.1 รูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา มี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ การวางแผนการจัดระเบียบนักเรียนการจัดองค์กรการจัดระเบียบนักเรียนการนาการจัดระเบียบนักเรียนและ
การควบคุมการจัดระเบียบนักเรียนซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันทุกองค์ประกอบซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ประเสริฐศรี (2549) ที่ได้กล่าวถึง องค์ประกอบในการบริหารมี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การนา และการควบคุม ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบ ย่อมมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ
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เมื่อมีการวางแผนแล้วก็จะต้องมีการจัดสรรหน้าที่ว่ามีใครทาหน้าที่อะไรบ้างแล้วขั้นต่อไปจึงมีการสั่งการและการชัก
นาให้พนักงานปฏิบัติตามแผนเมื่อมีการปฏิบัติตามแผนแล้ว ก็จาเป็นจะต้องมีขั้นตอนสุดท้ายคือการควบคุมให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารการจัด
ระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสัมภาษณ์พบว่ารูปแบบที่สร้าง
ขึ้นมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นการยืนยันว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้
ในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน มองเห็นความสาคัญของการ
นาเอารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ไปใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมเกียรติ บุญรอด
(2550) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การประเมินการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบ
รูปแบบและคู่มือ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า อยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี โดยแบบสอบถามความคิดเห็น ของผู้ทรงคุณ วุ ฒิ เกี่ยวกับความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมของรูปแบบพบว่ารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี มี
ความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมอยู่ในระดับมากแสดงว่า รูปแบบการบริหารการจัดระเบียบ
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เนื่องจากระบวนการ
พัฒนารูปแบบได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์สภาพ
และปัญหา การพัฒนารูปแบบตลอดจนการประเมินรูปแบบซึ่งสอดคล้องกับจิตราภรณ์ ใยศิลป์ (2550) ที่ได้ศึกษา
การพั ฒ นารูป แบบการวางแผนกลยุท ธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน พบว่า การพัฒ นาโดยให้บุ คลากรมี ส่วนร่วม
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ตลอดจนการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบจะทาให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ
การยอมรับ และมองเห็ นประโยชน์ที่ จะเกิ ดขึ้ นอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมเกียรติ บุญ รอด
(2550) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ผู้เข้าร่วม
การทดลองประเมิ น รู ป แบบ พบว่ า มี ค วามเป็ น ประโยชน์ ความเป็ น ไปได้ ความเหมาะสม และความถู ก ต้ อ ง
ครอบคลุมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามสาหรับการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี นอกจากผู้วิจัยจะเปิ ดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและทาการ
ประเมินรูปแบบแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในรูปแบบมากยิ่งขึ้นในฐานะผู้รบั บริการหรือผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียกับการ
บริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ร่วมสัมภาษณ์และประเมินผลการศึกษาดังกล่าว สะท้อนให้
เห็นว่ากระบวนการพัฒนารูปแบบที่เป็นระบบและการมองเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็น
เงื่อนไขสาคัญที่ผู้ประเมินใช้ตัดสินคุณค่าของรูปแบบ ดังที่ รัตติยา พานิชนอก (2547) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการ
ดาเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
การประชุมปฏิบัติการโดยใช้กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และการระดมสมอง ทาให้ข้าราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความกระตือรือร้นในการพัฒ นางานการดาเนิ นงานป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดมากขึ้น นอกจากนี้
กรรณิการ์ ขาวสาอาง (2550) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารการปกครองนักเรียนของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 พบว่าผลการตรวจสอบการดาเนินงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
การวางแผนงานการปกครอง ด้านการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้านการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่
เหมาะสม และด้านการประเมินผลงานโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานที่ได้กับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในงาน
แต่ละด้านเพื่อให้ทราบปัญหาและนาไปใช้ปรับปรุงงานต่อไปและให้ความสาคัญในการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
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ประเมินผลงานการกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการในการ
ประเมินผลงาน
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะสาหรับการปฏิบัติ
1. การนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องคานึงถึงสภาพและปัญหาตามบริบทขององค์กรนั้นและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2. การจัดทาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นรูปแบบ
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ นารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้ไป
ปรับใช้ต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี เพื่อ
เปรียบเทียบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในระดับที่ต่างกันในการวิจัยครั้งต่อไป
2. การศึก ษาจุ ดอ่ อนหรือข้ อจากั ดและท าการปรับ รูปแบบการบริหารการจั ดระเบี ยบนั กเรีย นใน
โรงเรีย นประถมศึ ก ษาให้ สอดคล้ องและตอบสนองต่ อ การประเมิ น ผลการบริห ารการจั ด ระเบี ย บนั ก เรีย นของ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
3. การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาทาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารการจัด
ระเบียบนักเรียนในระดับสถานศึกษา
4. การเผยแพร่รูปแบบที่ได้ผ่านทางสื่อต่างๆเพื่อให้สถานศึกษา หรือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
ๆ ตลอดจนหน่วยงานที่สนใจนาไปปรับใช้ในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในหน่วยงานต่อไป
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การลดเวลารอคอยในงานอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The reduce waiting time in thesis grants for SUT graduate students
ดามธรรม จินากูล1 น้าฝน ทีโคกกรวด2
1-2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
Dharmatham JinaGool1 Namfon Teekokkroad2
Institute of Research and Development, Suranaree University of Technology.
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดเวลารอคอยของงานทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คืองานทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 179 ตัวอย่าง ศึกษาวิจัยโดยทดลองแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนและหลัง การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพรรณนา วิเคราะห์เปรียบเทียบผลก่อนการ
ดาเนินกิจกรรมและหลังดาเนินกิจกรรม โดยใช้สถิติ t-test
ผลการวิจัยพบว่า การใช้เครื่องมือลีนทาให้เวลารอคอยในขั้นตอนสมัครขอรับทุนลดลงร้อยละ 33.33
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติทุนลดลงร้อยละ 73.02 ขั้นตอนการเบิกเงินงวดแรกลดลงร้อยละ 77.46 ขั้นตอนการเบิก
เงิน งวดที่ 2 ลดลงร้อ ยละ 54.05 ขั้ น ตอนการส่ งรายงานงวดสุ ด ท้ า ยลดลงร้อ ยละ 71.43 เวลารอคอยรวมทั้ ง
กระบวนการลดลงร้อยละ 70.47 และรอบเวลาการทางานรวมทั้งกระบวนการลดลงร้อยละ 45.66 จากการทดสอบ
ความแตกต่างก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการทางานด้วยลีน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาการลดเวลาการรอคอยในหน่วยงานระดับสานักวิชา ศูนย์
สถาบัน ของมหาวิทยาลัย
คาหลัก : ลีน, เวลารอคอย
Abstract
The purpose was to study reduce waiting time in thesis grants for SUT graduate
students. The subjects of research 1 7 9 samples of the study were the grantees on fiscal year
2 0 1 7 . Experimental studies were One-Group Pretest-Posttest Design. The statistical methods
employed were the descriptive statistics and T-test.
The results showed that implementation of LEAN could reduce waiting time in
application procedure by 3 3 .3 3 per cent; in approval procedure by 7 3 .0 2 per cent; in first
withdrawal procedure by 77.46 per cent; in second withdrawal procedure by 54.05 per cent; in
final report procedure by 71.43 per cent; the total procedure by 70.47 per cent and reduce total
cycle time by 4 5.66 per cent. The significant difference was between the reduce waiting time
before and after the implementation of LEAN at the .05 level. It is recommended that the future
studies should be application of lean principle to reduce waiting time in the school, institute and
center of University.
Keywords: Lean, Waiting Time
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บทนา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ แห่ งแรกของประเทศไทย เป็ น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ ”
ซึ่งได้มีการพัฒนามาเป็นลาดับนับตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 28 มหาวิท ยาลัยจึงได้กาหนด SUT Re-Profile
2020 ขึ้นเพื่อทาการปรับเปลี่ยนทั้งด้านวิธีคิดและการจัดการ โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ “Excellent Academic
Institution in STI and Society Accountability” เพื่อนาไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้
กาหนดเป้าประสงค์คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ของประเทศและอยู่ใน
200 อันดับแรกของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างแท้จริง ”
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กาหนด 5 ยุทธศาสตร์ห ลัก เพื่อเป็นแนวทางในการ
ทางาน กล่าวคือ 1) การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 3) การสร้างคุณค่าต่อ
เศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 4) การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5) การบริหารงานที่ นาสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 2560)
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยประสานงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสถานวิจัยของ
สานักวิชาต่าง ๆ เพื่อให้การวิจัยและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ งการวิ จั ย นอกจากนี้ ยั งได้ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนภาระกิจทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งงานวิจัยนี้ นอกจากจะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยแล้ว ยั งสอดคล้องกับยุทธสาสตร์การบริหารงานที่นาสมัย เป็นธรรม
และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพอีกด้วย
งานอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์และการนาเสนอผลงาน
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มจัดสรรทุนมาตั้งแต่ปี 2544 มีผู้รับทุนปีละประมาณ 350 ทุน (สถาบันวิจัย
และพัฒนา. 2559) งานทุนวิทยานิพนธ์ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและได้รับการอนุมัติ
หัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว โดยสามารถยื่นเสนอขอได้ตลอดปี และพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะทางานพิจารณา
จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนที่ดาเนินการโดยสถาบันวิจัยฯ มีฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในงานดังกล่าว 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายประสานงานการวิจัย ซึ่งมีหน้าที่ในการดาเนินงานหลัก ตั้งแต่การพิจารณา
อนุมัติทุนไปจนถึงการส่งรายงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติจานวน 5 ขั้นตอน ประกอบด้ วย 18 งาน 103 กิจกรรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ในการรับส่งเอกสาร นาเอกสารเสนอผู้บริหารและประสานฝ่ายที่รับผิดชอบงานนั้นๆ มี
จานวน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 9 งาน และฝ่ายสารสนเทศการวิจัย มีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร มีจานวน 1 ขั้น ตอน ประกอบด้ วย 3 งาน ในด้านผู้ปฏิ บั ติงานรวมทุกฝ่ ายมี จานวนบุ คคลากรที่
เกี่ยวข้องจานวน 5 คน และผู้บริหาร 3 คน
ปัญหาของการดาเนินงานทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์คือมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องมากถึง 4 ฝ่าย มีผู้ร่วม
ดาเนินการมากถึง 8 คน มีขั้นตอนมากถึง 18 ขั้นตอน มีงานย่อยๆ มากถึ ง 103 กิจกรรม ขั้นตอนมีความซ้าซ้อน
บางขั้นตอนวกวน มีระยะเวลาการดาเนินการทั้งกระบวนการนาน โดยในแต่ละรายใช้เวลาในการดาเนินการรวมทุก
ขั้นตอน 254 วัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรอรอบการพิจารณา และการออกแบบกระบวนการทางานที่ทาให้เกิดการรอ
คอยหลายจุด เช่นการรอรอบการประชุมประมาณ 80 วัน มีกระบวนการพิจารณาใช้เวลารวมทั้งสิ้น 45 วัน ขั้นตอน
การเบิกเงินงวดแรกใช้เวลารวมทั้งสิ้น 71 วัน ขั้นตอนการขอมติที่ประชุมคณะทางาน ตั้งแต่การทาสรุปมติการ
ประชุม และระยะเวลาในการให้คณะทางานฯ แจ้งมติการประชุม ใช้เวลาประมาณ 14 วัน ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
หลังจากฝ่ายประสานงานการวิจัยได้ส่งเรื่องการอนุมัติทุนต่อไปยังการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อดาเนินการ
เกี่ยวกับการเงิน ต้องใช้เวลาประมาณ 37 วัน เป็นต้น จากสภาพดังกล่าวส่งผลให้ประสิทธิ ภาพของกระบวนการ
ทางานอยู่ที่ร้อยละ 40.74
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จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นว่างานทุนวิทยานิพนธ์มีผู้เกี่ยวข้องจานวนมาก มีขั้นตอนการปฏิบัติจานวน
มาก และการยื่นสมัครขอรับทุนจะต้องรอรอบการพิจารณาพร้อมๆ กับรายอื่นๆ ทาให้รอคอยนาน ประกอบกับยังมี
ความสูญ เปล่าในกระบวนการ และมีปั ญ หาที่ต้ องปรับปรุงอี กมาก ถึงแม้ว่าจะมี การปรับปรุงกระบวนการโดย
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานหลักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่ได้ปรับปรุงทั้งกระบวนการ ที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
หลายฝ่าย หลายคน โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ทางานเสร็จแล้ว ก็ยังต้องรอฝ่ายที่ทางานช้า หรือมีความสูญเปล่าใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมาก โดยเฉพาะความสูญเปล่าประเภทการรอคอย ดังนั้นเพื่อพัฒนาทุนวิทยานิพนธ์ให้ปัญหา
รอคอยลดลง มีประสิทธิภาพของทั้งกระบวนการดีขึ้น ใช้เวลาน้อยลง ดั้งนั้นจึงต้องปรับปรุงทั้งกระบวนการ โดยที่
ทุกฝ่ายและทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกันดาเนินการ เพื่อเป็นการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างคุณค่ าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ทาการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดเวลารอคอย
ตามแนวทางของ lean มาใช้ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อศึกษาการลดเวลารอคอยของงานอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณ ฑิตศึ ก ษา มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเพื่อลดเวลารอคอย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งงานวิจัยในภาครัฐ หรือใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย พบมากในหน่วยงานสาธารณสุข โดยเฉพาะกลุ่มพยาบาล แพทย์ เภสัชกร และ
สาธารณสุข โดยที่เมื่อใช้แนวคิ ดลีนมาใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการทางานแล้วสามารถลดเวลารอคอยซึ่ง
ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ได้ไกล้เคียงกันกล่าวคือในอัตราที่ต่ากว่าร้อยละ 50 เช่นงานวิจัยของ กรณิภา คงยน และคณะ
ได้ศึกษาการลดระยะเวลารอคอยตรวจแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้เ ทคนิค
PDCA เพื่อทาการปรับปรุงปัจจัยที่ทาให้เกิดการรอคอย ได้แก่ บุคลากรผู้ป่วย ระบบงาน และระบบการจัดการ
สารสนเทศ ผลของการปรับปรุงพบว่าผู้ป่วยนัดหมายรอคอยแพทย์ลดลงจาก 24 นาที คงเหลือ 13 นาที (กรณิภา
คงยน และคณะ, 2553)
ประชาสันต์ แว่นไธสง ได้ศึกษาการลดระยะเวลาการให้บริการสาหรับโรงพยาบาลทางจิตเวชชนครราช
สีมาราชนครินทร ด้วยเทคนิคการจาลอง ผลการศึกษาพบวาสามารถลดเวลาให้บริการโดยรวมได้มากกว่าร้อยละ 10
ของเวลาให้บริการแต่ละประเภท โดยผู้รับบริการรายใหม่ลดลงร้อยละ 21.83 ผู้รับบริการรายเก่าลดลง ร้อยละ
25.93 และผู้รับบริการรับยาเดิมลดลงร้อยละ 33.33 (ประชาสันต์ แว่นไธสง. 2555)
ชุติพร รัตนพันธ และ ปณิธาน พีรพัฒนา ได้การปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่อลดการรอคอยโดยใช้
แนวคิดลีนและการจาลองสถานการณ์ โดยศึกษาคลินิกทันตกรรม จังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาพบว่าการบริการ
จัดฟัน ควรนัดลูกค้า 15 นาทีต่อ 1 คนซึ่งจะทาให้เวลารอคอยลดลงร้อยละ 34.59 และบริการรักษาโรคทั่วไปควร
นัดลูกค้าที่ 35 นาทีต่อ 1 คนทาให้เวลารอคอยลดลงร้อยละ 50.69 (ชุติพร รัตนพันธ และ ปณิ ธาน พีรพัฒ นา,
2559)
เจริญศรี ชินวรากร ได้ศึกษาการปรับลดระยะเวลาการให้บริการจ่ายยาผู้ป่ว ยนอกโรงพยาบาลสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้า เวลารอคอยของใบสั่งยาระหว่างงานย่อยรวมทุกขั้นตอนหลังปรับปรุง 20.01±3.29 ลดลงจากเดิม
23.08±9.37 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) (เจริญศรี ชินวรากร 2557)
งานวิจัยในต่างประเทศที่ใช้แนวคิดลีนปรับปรุงกระบวนการทางาน สามารถการลดเวลาการรอคอยได้
ค่อนข้างมากในอัตราที่ไกล้เคียงกัน กล่าวคือ ประมาณร้อยละ 80 เช่น มหาวิทยาลัยมิชิแกนได้นาลีนมาใช้สามารถ
ลดเวลารอคอยในงานหน่วยวิจัยทางคลีนิคได้ 133 วัน คิดเป็นร้อยละ 80 (University of Michigan. 2006)
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล เม็ดดิสัน ได้นาลีนมาใช้สามารถลดเวลารอคอยในงานการให้รางวัลทุนวิจัย จาก
113 วัน เหลือ 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 82 (University of Wisconsin-Medison. 2007)
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มหาวิทยาลัยไอโอวา ได้นาลีนมาใช้สามารถลดเวลารอคอยในงานบริหารการวิจัย จาก 42 วัน เหลือ 15
วัน คิดเป็นร้อยละ 65 (University of Iowa. 2007)
นอกจากนี้ยังพบว่ามีอีกหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่นาลีนมาใช้และศึกษาเรื่องลดเวลารอคอย
เช่ น Bowling Green State University (2009) ศึ ก ษาในงานการลดเวลาการรอคอยการรั บ ยาได้ ร้ อ ยละ 30
University of Washington (2010) ศึกษาในงานการลดเวลาการรอคอยในงานการให้ทุนจาก 673 วัน เหลือ 120
วัน คิดเป็นร้อยละ 82 University of Notre Dame (2009) ศึกษาในงานการลดเวลาการรอคอยในงานการกรอก
ข้อมูลในตาแหน่งงานว่างจาก 90 วัน เหลือ 30 วัน คิดเป็นร้อละ 66 (Jim Behm & etc. 2010)
ทฤษฎีที่กี่ยวข้อง
ลีน (Lean) เป็นแนวคิดที่พัฒนามาอย่างสืบเนื่องกับแนวคิดระบบคุณภาพอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ
ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อนาไปสู่กาไรสูงสุด Eiji Toyota และ Taiichi
Ohno ซึ่งเป็น วิศวกรของบริษัทโตโยต้า ในประเทศญี่ ปุ่ น ได้ศึกษาและพัฒ นาระบบการทางานในสายกา รผลิ ต
รถยนต์โตโยต้า ที่เรียกว่า “การผลิตแบบโตโยต้า ” (Toyota Production System) โดยมีจุดเน้นคือการผลิตตาม
ความต้องการของลูกค้าเท่านั้น ต่อมาแนวคิดนี้ได้รับความนิยมและนามาใช้อย่างกว้างขวาง การผลิตแบบโตโยต้า
เป็นรูปแบบการผลิตแบบดึง (Pull) และระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time) จากหลักการพื้นฐานของ
การผลิตแบบโตโยต้า ต่อมา Jame Womack ได้ศึกษาและถอดบทเรียนการผลิตแบบโตโยต้า และได้เรียกระบบดัง
ล่าวว่าระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing หรือ Lean Production) โดยเขาได้สรุปว่าลีนประกอบด้วย
หลัก 5 ประการ คือ การระบุคุณค่า การทาให้ผังคุณค่าเด่นชัดด้วยสายธารแห่งคุณค่า การทาให้เกิดการไหลต่อเนื่อง
การดึงความต้องการของผู้รับบริการ และการแสวงหาความสมบูรณ์แบบ ลีนเป็นแนวคิดที่สามารถนามาใช้เพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อทาให้งานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายน้อยละ และงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ด้ วยการขจัด ความสู ญ เปล่าในทุ กพื้ น ที่ ของการท างาน (Waste Elimination) ความสูญ เปล่ ามี 8 ประการ
กล่าวคือ ของเสีย การผลิตมากเกินไป การมีกระบวนการมากเกินไป การรอคอย การขนส่ง วัสดุคงคลัง การเคลื่อ
ไหว และการใช้คนไม่เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยั งใช้แนวความคิดในเรื่องคุณค่าของงานที่กระทา (Value Added)
กล่าวคือจะทาเฉพาะงานที่มีคุณค่าในมุมมองของลูกค้าหรือผู้รับบริการเท่านั้น ลีนยังมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานด้วยการสร้างให้เกิดการไหลของงาน ตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย
เหล่านี้จะต้องระบุจาแนกความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสายการผลิต และหาทางกาจัดความสูญเปล่าออกไป ลีนจึงเป็น
ชุดเครื่องมือที่สามารถนามาใช้พัฒนาและปรับปรุงงานทั้งในภาคธุรกิจ งานสานักงานภาครัฐและเอกชน (Womack.
J.P.. and Jones. D.T. 1996) ซึ่งต่อมาได้ขยายแนวคิ ดลีน เป็น Lean Office ซึ่งเหมาะสมหรับการใช้แนวคิดลีน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานสานักงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและเอกสารเป็นส่วนใหญ่ ทั้ง
สานักงานในภาคธุรกิจและสานักงานในหน่วยงานภาครัฐ ต่อมาหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการนาแนวคิดลีน มาใช้
โดยได้พัฒนาเป็นแนวคิด Lean University เพื่อปรับใช้ให้เหมาะกับหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษา โดยมีการนา
แนวคิดดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิท ยาลัยต่างๆ ในช่วงปี ค.ศ. 2000-2005 ทั้งในสหรัฐอเมริกาและ
อั ง กฤษ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย คาร์ ดี ฟ (Cardiff University, 2017) มหาวิ ท ยาลั ย เซนต์ แ อนดรู (St Andrews
University, 2017) เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวได้แพร่หลายไปทั่วทุกทวีป ทั่วโลก
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานทุนอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศึกษาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จานวนทั้งสิ้น 179 ตัวอย่าง
การรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
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- ผังขั้นตอนของงาน
- แบบกาหนดคุณค่าของงาน
- ผังสายธารคุณค่า (VSM)
- เครื่องมือวิเคราะห์สภาพปัญหา
- แบบบันทึกข้อมูลของแต่ละกิจกรรม
2. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลเวลาการรอคอย เก็บข้อมูลในแต่ละกิจกรรม ทุกกิจกรรมของงานทุนวิทยานิพนธ์ เริ่มจากเวลา
สิ้นสุดของรอบเวลาการทางานของกิจกรรมงานนั้น จนถึงรอบเวลาการทางานของกิจกรรมถัดไป ผลรวมของเวลารอ
คอย จึงเป็นเวลารวมของเวลารอคอยระหว่างกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งการวิจัยนี้ ก่อนเริ่มปรับปรุงกระบวนการมีจานวน
ทั้งสิ้น 103 กิจกรรม และหลังทาการปรับปรุงข้อมูลมีจานวนทั้งสิ้น 76 กิจกรรม
ข้อมูลรอบเวลาการทางาน หาได้จากการหาจานวนครั้งในการจับเวลาของรอบเวลาการทางาน ใช้การ
แจกแจง Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ค่าผิดพลาด ± 5 % ดังนี้

= จานวนครั้งของการจับเวลาที่ตอ้ งการ

N = จานวนครั้งของการจับเวลาเบื้องต้น

X = ค่าเวลาที่จับได้ของแต่ละครั้ง ถ้า ≤N ไม่ต้องจับเวลาเพิ่ม ถ้า >N ให้จับเวลาเพิ่ม = -N
(Caroline Hayes, 2017)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลที่เก็บเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ พรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ ข้อมูลที่เก็บ เช่น
- เวลารอคอย (Waiting Time)
- รอบเวลาการทางาน (Cycle Time)
- จานวนขั้นตอน จานวนงาน และจานวนกิจกรรม
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ t-test ตั วแปรที่ นามาวิเคราะห์
ได้แก่
- เวลารอคอย (Waiting Time)
- รอบเวลาการทางาน (Cycle Time)
กระบวนการลดเวลารอคอยของงานทุนวิทยานิพนธ์
ได้ใช้หลักการของ ECSR ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของ Lean ประกอบด้วย การกาจัด (Eliminate) การ
รวมกัน (Combine) การทาให้ง่าย (Simplify) และการจัดใหม่ (Rearrange) หากระบวนการทดแทน เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์งาน อย่างเดียวกันหรือดีกว่า ปรับปรุงการออกแบบการทางาน และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม (Shmula,
2017) เพื่อปรับปรุงวิธีการทางานในการนาไปสู่การลดเวลาการรอคอยต่อไป โดยมีกระบวนการตามแนวทางแบบลีน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์คณ
ุ ค่ากระบวนการทางานของทุนวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาสายธารคุณค่าของงานทุนวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของงานตลอดทั้ง
กระบวนการ
ขัน้ ตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ทาให้เกิดการรอคอย
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการแก้ไขปัญหาและทาการปรับปรุงกระบวนการ
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงในอนาคต
ผลการศึกษา
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กระบวนการทางานของทุนวิทยานิพนธ์
งานทุนวิทยานิพนธ์มีฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานดังกล่าว 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประสานงานการวิจัย ซึ่งมีหน้าที่
ในการดาเนินงานหลักโดยมี ขั้นตอนการปฏิ บัติจานวน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 18 งาน ฝ่ายบริห ารงานทั่วไป
ประกอบด้วยงานธุรการและงานการเงิน โดยมี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 9 งาน และฝ่ายสารสนเทศการวิจัย จานวน
1 ขั้นตอน ประกอบด้วย 3 งาน มีจานวนบุคคลากรที่เกี่ยวข้องจานวน 5 คน และผ่านผู้บริหาร 3 คน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน ประกอบด้วยงานบันทึกหนังสือรับ-ส่ง ซึ่งเดิมใช้วิธีการลงรับในสมุดบันทึก
หนังสือรับ-ส่ง งานการลงรับใบสมัคร งานนาเสนอผู้บริหาร งานส่งเอกสารให้กับฝ่ายที่เปี่ยวข้อง และงานบันทึก
ข้อมูลลงฐานข้อมูล การสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนได้ตลอดปี ซึ่ งต้อง
ส่งเอกสารให้ผู้บริหารดูก่อนที่จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดาเนินการต่อ
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติทุนโดยคณะทางาน ประกอบด้วยงานเตรียมการประชุมคณะทางานพิจารณา
จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณ ฑิตศึกษา งานจัดทาวาระการประชุม งา นประชุม
พิจารณา งานจัดทารายงานการประชุม งานฐานข้อมูล และงานแจ้งผลการพิจารณา เมื่อมีผู้สมัครประมาณ 30 ราย
ก็จะนาเสนอที่ประชุมคณะทางานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือประมาณ 3 เดือนต่อครั้ง
ขั้นตอนการเบิกเงินงวดแรก ประกอบด้วยงานลงรับเอกสาร งานเตรียมเอกสาร งานเสนอผู้ มีอานาจ
อนุมัติ และงานจัดเตรีย มเอกสารการเงิน และงานประสานการโอนเงิน ให้กับ ผู้รับทุ น หลังจากที่ ได้แจ้งผลการ
พิจารณาอนุมัติ ผู้เบิกเงินต้องทาเรื่องมาเพื่อขออนุมัติเบิกเงิน
ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 2 ประกอบด้วยงานลงรับเอกสาร งานเสนออนุมัติ งานโอนเงิน การเบิ ก
เงินงวดที่ 2 ดาเนินการภายใน 6 เดือนหลังจากที่ได้รับนอุมัติทุน หรือ มีความก้าวหน้าหรือการใช้จ่ายเงินมากกว่า
ร้อยละ 80 ของเงินงวดแรก พิจารณารายงานและอนุมัติการเบิกเงินโดยคณะทางาน
ขั้น ตอนส่งรายงานงวดสุ ดท้ า ย ประกอบด้ว ยงานลงรับ เอกสาร งานฐานข้อ มู ล งานเสนอที่ ป ระชุ ม
พิ จ ารณา การส่ งรายงานงวดสุ ด ท้ ายด าเนิ น การได้ ภ ายหลั งจากมี ห ลั ก ฐานการใช้ จ่ า ยเงิน ครบถ้ ว นแล้ ว หรื อ
ดาเนินการวิจัยแล้วเสร็จ พิจารณารายงานงวดสุดท้ายโดยคณะทางาน
สายธารคุณค่าของงานทุนวิทยานิพนธ์ ปัญหาและสาเหตุที่ทาให้เกิดการรอคอย
8 Academic Institutes

IRD-SUT
POST-SUT

สมัคร

พิจารณา
อนุมัติทุน

เบิกเงินงวดแรก

เบิกเงินงวด 2

ส่งรายงาน

P=3
T=9
CT=8.51
WT=6

P=6
T=43
CT=85.18
WT=126

P=3
T=19
CT=58.33
WT=71

P=3
T=22
CT=86.72
WT=37

P=3
T=10
CT=33.36
WT=14

แผนภาพที่ 1 แสดงผังสายธารคุณค่า (VSM) ของงานทุนวิทยานิพนธ์ก่อนทาการปรับปรุง
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จากผังสายธารคุณค่าของงานทุนวิทยานิพนธ์ พบว่าจุดที่ทาให้เกิดการรอคอย (WT) มากที่สุดคือขั้นตอน
การพิจารณาอนุมัติทุน ซึ่งมีเวลารอคอยรวมทั้งสิ้น 126 วัน รองลงมาคือขั้นตอนการเบิกเงินงวดแรก มีเวลารอคอย
71 วัน ส่วนรอบเวลาการทางาน (CT) มีมากในขั้นตอนการพิจารณาจานวน 85.18 นาทีต่อราย รองลงมาคือขั้นตอน
การเบิกเงินงวดที่ 2 จานวน 86.72 นาทีต่อราย จานวนกิจกรรม (T) มีมากในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติทุนจานวน
43 กิจกรรม รองลงมาคือขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 2 จานวน 22 กิจกรรม จานวนงาน (P) มีมากที่สุดในขั้นตอนการ
พิจารณาอนุมัติทุนมีจานวน 6 งาน
เมื่อทาการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ โดยทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 คน พบว่าจุดที่ทาให้
เกิดการรอคอย จุดที่มีปัญหา ตลอดจนสาเหตุในแต่ละกระบวนการมี ดังนี้
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน ส่งเอกสารให้ผู้ บริหารดูก่อนที่จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ดาเนินการ ทาให้มีการปฏิบัติ 6 งาน ผู้ดาเนินการรวมผู้บริหาร 8 คน นอกจากนี้งานบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลโดย
ฝ่ายสารสนเทศและการจากัดสิทธิ์ผู้ใช้ฐานข้อมูล ทาให้เสียเวลารอคอยรวมทุกกิจกรรมจานวน 6 วัน
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติทุน จากเงื่อนไขของทุนจะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะทางานฯ ซึ่ง
จะมีการประชุมประมาณ 3 เดือนต่อครั้ง ทาให้ใบสมัครผู้ขอรับทุนมากองรอรอบของการพิจารณา เพราะเปิดรับ
สมัครขอรับทุนตลอดปี นอกจากนี้ ขั้นตอนนี้มีกิจกรรมค่อนข้างมากถึง 43 กิจกรรม มีทั้งกิจกรรมที่มีคุณค่า จานวน
32 กิจกรรม และกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่า 11 กิจกรรมซึ่งกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าต้องกาจัดออกหรือยกเลิกการทา ส่งผล
ให้เกิดรอคอยทั้งกระบวนการมากไปด้วย กล่าวคือมีจานวน 126 วัน
ขั้นตอนการเบิกเงินงวดแรก การที่ผู้รับทุนต้องทาเรื่องขออนุมัติเบิกเงินภายหลั งจากที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะทางาน ซึ่งกระบวนการได้แยกจากการสมัครขอรับทุน และการพิจารณาอนุมัติทุน ทาให้เกิดการรอ
คอยระหว่างขั้นตอน และทาให้มีงานอีก 3 กิจกรรม คือการจัดทาเอกสารขออนุมัติของผู้รับทุน การจัดทาเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายจากส่วนการเงินของสถาบันวิจัยฯ เพื่อส่งต่อให้ส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยทาการ
โอนเงินทุนให้กับผู้รับทุน ทาให้มีหลายกิจกรรมและผ่านผู้เกี่ยวข้อง 8 คน ทาให้เกิดการรอบการดาเนินการ และทา
ให้เกิดการรอคอยในกระบวนการนี้รวม 71 วัน
ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 2 การเบิกเงินที่ต้องผ่านความเห็นชอบในรายงานความก้าวหน้าและ
รายงานการใช้จ่ายเงินจากคณะทางาน ประกอบกับต้องมีการจัดทาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจากส่วนการเงิน
ของสถาบันวิจัยฯ เพื่อส่งต่อให้ส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยทาการโอนเงินทุนให้กับผู้รบั ทุน ทาให้มีหลาย
กิจกรรมและผ่านผู้เกี่ยวข้องหลายคน ทาให้เกิดการรอคอยในกระบวนการนี้รวมทั้งสิ้น 37 วัน
ขั้นตอนการส่งรายงานงวดสุดท้าย ต้องผ่านการรับรองรายงานงวดสุดท้ายและรับรองรายงานการ
ใช้จ่ายเงินจากคณะทางาน ปัญหาส่วนใหญ่ของขั้นตอนนี้คือนักศึกษาผู้รับทุน มักจะรอส่งรายงานพร้อมๆ กับการ
ขอสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสาเร็จการศึกษา ทาให้เกิดการรอคอยในกระบวนการนี้ 14 วัน
ภาพรวมทั้ ง 5 ขั้น ตอน ของานทุ นวิท ยานิ พ นธ์ จะเห็ น ว่าขั้น ตอนการสมัค รขอรับ ทุ น ขั้น ตอนการ
พิจารณาอนุมัติทุนและขั้นตอนการเบิกเงินงวดแรก เป็นขั้นตอนที่มีความต่อเนื่องจากที่ผู้สมัครขอรับทุนส่งเอกสาร
การสมัคร เข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยผ่านฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการแจ้งผล
การพิจารณารวมถึงการมอบเงินทุนให้กับผู้รับทุน เป็นอันจบกระบวนการ ซึ่งพบว่าขั้นตอนทั้ง 3 นี้มีเวลานารวม
ทั้งสิ้น 254 วัน โดยการรอคอยแยกตามฝ่ายต่างๆ มีการรอคอยดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานรับส่งเอกสารโดยต้องส่งเอกสารผ่านผู้บริหารก่อน ทาให้เกิดการรอคอย 3 วัน
1.2 งานการเงินฝ่ายการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ต้องจัดพิมพ์ข้อมูลผู้รับทุนเใหม่เพื่อส่งให้
ส่วนการเงินของมหาวิทยาลัย และการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการเบิกจ่ายเงิน ทาให้เกิดการรอคอยรวม 72 วัน
2. ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย ได้แก่งานบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ทาให้เกิดการรอคอย 11 วัน
3. ฝ่ายประสานงานการวิจัย ได้แก่การรอรอบการพิจารณาจากที่ประชุมคณะทางาน ทาให้เกิดการ
รอคอยในขั้นตอนนี้ 80 วัน ส่วนขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 2 และขั้นตอนการส่งรายงานงวดสุดท้าย เป็นขั้นตอนที่
155

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

อิสระต่อกัน ซึ่งขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 2 มีลักษณะคล้ายกับขั้นตอนการเบิกเงินงวดแรก เพียงแต่เพิ่มขั้นตอนการ
พิจารณารับรองโดยที่ประชุมคณะทางานก่อนจึงจะเบิกเงินได้ ให้เกิดคอขวดที่มาจากปัญหาคล้ายๆ กันกับการเบิก
เงินงวดแรก ทาให้เกิดการรอคอยในกระบวนการนี้รวมทั้งสิ้น 214 วัน ส่วนขั้นตอนการส่งรายงานงวดสุดท้าย คอ
ขวดขั้นตอนนี้เกิดจากการรอรอบการพิจารณารับรองผลงานจากคณะทางาน ทาให้เกิดการรอคอยในขั้นตอนนี้ 5
วัน
การปรับปรุงวิธีการทางาน เพื่อลดการรอคอย
จากสภาพปัญหาจากทั้ง 5 ขั้นตอนของานทุนวิทยานิพนธ์ ได้ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลด
การรอคอย ดังนี้
1. วิเคราะห์ปั ญ หา และหาแนวทางการจัดการปั ญ หาที่ ท าให้ เกิดการรอคอยทั้ งกระบวนการของ
ผู้รับผิดชอบ 3 ฝ่าย จานวน 5 คน เพื่อร่วมกันปรับปรุงทั้งกระบวนการ ซึ่งจากการทาผังสายธารแห่งคุณค่ า (VSM)
ของงานทุนวิทยานิพนธ์ ทาให้เห็นทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอนของงาน เห็นคอขวด เห็นสภาพปัญหา และเห็นแนวโน้ม
ของปัญหา ทาให้สามารถร่วมกันวางแผนแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ หรือการแก้ปัญหาได้
2. รวมขั้นตอนการทางาน ซึ่งจากการรวมขั้นตอนการทางาน ทาให้มีการปรับวิธีการทางาน กาจัด
กิจกรรมในกระบวนการที่ไม่มีคุณค่า และการออกแบบระบบการทางานใหม่ เพื่อให้กระบวนการมีการไหลลื่น ไม่
ติดขัด ไม่วกวน โดยขั้นตอนที่รวมกันคือ ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การพิจารณาอนุมัติทุนและการเบิกเงินงวดแรก
รวมเป็นขั้นตอนเดียวคือ ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติทุน
จากผลการรวมขั้นตอนการทางานทาให้คงเหลือเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ
ทุน ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 2 และขั้นตอนการส่งรายงานงวดสุดท้าย
1. ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย ได้ยกเลิกการจากัดสิทธิ์ของผู้ใช้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล System4 ซึ่ง
เป็นฐานข้อมูลที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในหน่วยงาน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานทุนวิทยานิพนธ์สามารถ เข้าดูและแก้ไข
ข้อมูลได้ เพื่อลดการทางานซ้าของการนาเข้าข้อมูล และนาข้อมูลลงฐานข้อมูลโดยเจ้าของงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการ
สมัครขอรับทุนไปจนจบกระบวนการทางานของทุน
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.1 งานรับส่งเอกสาร เปลี่ยนรูปแบบการส่งเอกสาร จากการส่งผู้บริหารก่อนมาเป็นการส่งให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานก่อน โดยพัฒนาระบบการกรองเอกสาร จัดลาดับความสาคัญของเอกสารว่า เอกสารใด
ควรเสนอผู้บริหารก่อน เอกสารใดควรส่งให้กับผู้ปฏิบัติโดยตรงทันที
นอกจากนี้ยังเปลี่ยนจากระบบการลงรับส่งเอกสารด้วยสมุดบันทึก มาใช้ระบบ Internet โดยใช้
โปรแกรม B-Office ทาให้สามารถลดเวลาการลงบันทึกข้อมูลการรับส่งเอกสาร และลดความซ้าซ้อน ของการบันทึก
เอกสารระหว่างหน่วยงานต้นทางด้วย นอกจากนี้ ยังทาให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารได้
ตลอดเวลา (real time) ลดปัญหาการรอคอยเอกสารต้นฉบับ ซึ่งวิธีการดังกล่าวสมามารถลดเวลารอคอยได้ 3 วัน
2.2 งานการเงินของสถาบันวิจัย เปลี่ยนวิธีการจัดพิมพ์ข้อมูลผู้รับทุนเอง มาใช้ข้อมูลร่วมในระบบ
ฐานข้อมูล โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล System4 เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันภายในหน่วยงาน ทาให้ข้อมูล
ทุนวิทยานิพนธ์ที่บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลัก 1 คน สามารถแชร์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องของงานดังกล่าว
ทั้ง 8 คน รวมถึง การส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนการเงินและบัญชีที่เป็นหน่วยงานภายนอกของสถาบันวิจัยและพัฒ นา
และเปลี่ย นจากการรอรอบของการส่ งเอกสารเบิก จ่ายเงินของงานการเงิน มาเป็ นรอบการพิ จารณาอนุ มัติ ของ
คณะทางาน จากการจัดการดังกล่าว ทาให้ทุกฝ่าย ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารได้ตลอดเวลา ลดความซ้าซ้อนของ
การทาเอกสาร ลดเวลารอคอยข้อมูล ในการเริ่มดาเนินการของแต่ละฝ่าย ของแต่ ละขั้นตอน ที่สาคัญฝ่ายหรือ
กิจกรรมที่ ต้อ งด าเนิน การถัด ไปสามารถดาเนิ น การที่เกี่ ยวข้อ งไว้รอ เมื่อ ขั้น ตอนก่ อนหน้ าแล้วเสร็จ ก็สามารถ
ดาเนินการต่อได้ทันที ทาให้สามารถลดเวลาการรอคอยได้มาก ซึ่งวิธีการดังกล่าว ทาให้สามารถลดเวลารอคอยใน
การเบิกเงินงวดแรก 55 วัน และลดเวลารอคอยการเบิกเงินงวด 2 ได้ 20 วัน
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3. ฝ่ายประสานงานการวิจัย ที่รับผิดชอบงานทุนวิทยานิพนธ์โดยตรง
3.1 เปลี่ยนจากรอบการประชุมคณะทางานเพื่อพิจารณารอบละ 3 เดือนต่อครั้งมาเป็นเดือนละ
ครั้ง ทาให้ลดเวลารอคอยได้ 60 วัน ก่อนที่จะลดรอบเวลาการพิจารณาได้ทาการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติ มี
ความชัดเจน และมีรายละเอียดที่ทาให้ทั้งผู้ปฏิบัติ และผู้สมัครขอรับทุนสามารถดาเนินการได้เลย ประกอบกับการ
ออกแบบใบสมัครที่ง่ายต่อการสมัครและการพิจารณา ลดรายการที่ต้องให้คณะทางานพิจารณา นอกจากนี้ ยังมี
กระบวนการคัดกรองใบสมัครขอรับทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ ก่อนนาเข้าที่ประชุมคณะทางาน ทาให้สามรถลดรอบ
เวลารอคอยรอบการประชุมลง และลดเวลาในการประชุมลงด้วย กล่าวคือ ใช้เวลาในการพิจารณาสั้นลง สามารถนัด
คณะทางานประชุมได้ในเวลาสั้นๆ เช่น เวลาเที่ยง ในกรณีที่คณะทางานส่วนใหญ่มีเวลาว่างในเวลาทาการปกติไม่
ตรงกัน นอกจากนี้ ได้มีการเปลี่ยนจากการทาหนังสือส่งเพื่อขอมตอจากคณะทางาน มาเป็นการใช้ระบบการแจ้ง
เวียนเพื่อขอมติคณะทางานผ่านระบบ On line ทาให้สามารถลดเวลาการรอคอยในขั้นตอนนี้จาก 14 วัน เหลือ 5
วัน
3.2 เปลี่ย นจากแบบฟอร์มที่ แยกเป็ น รายกิ จกรรม และรายหน่ วยงาน เป็ น แบบฟอร์ มรวม ที่
สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผู้สมัครขอรับทุน หน่วยงานต่างๆ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการนั้นๆ โดยได้
ยกเลิกแบบฟอร์มรายกิจกรรม เช่น ใบสมัคร ใบขออนุมัติเบิกเงิน หนังสือนาส่งใบสมัคร หนังสือนาสั่งใบขออนุมัติ
เบิกเงิน ฯลฯ ที่มีจานวนมากถึง 42 แบบ พัฒนาเป็นฟอร์มเดียว โดยใช้ตั้งแต่ผู้สมัครไปจนครบทุกกระบวนการ ซึ่ง
ทาให้ลดเวลารอคอยจากกระบวนการทาเอกสารของทุกคน ทุกฝ่าย รวมถึงทุกหน่วยงานที่เป็นต้นทางของผู้สมัคร
ขอรับทุน ได้ลงมาก โดยภาพรวมของขั้นตอนการสมัครขอรับทุนลดลงมากถึง 92 วัน
3.3 เปลี่ ย นวิ ธี ก ารพิ จ าณาความก้ า วหน้ า และรายงานการใช้ จ่ ายเงิ น โดยวิ ธี ก ารประชุ ม ของ
คณะทางาน มาเป็นการพิจารณาโดยประธานคณะทางาน ซึ่งได้พัฒนาแบบรายงานที่รวมทั้งข้อมูลความก้าวหน้า
ข้อมูลการเงิน และมีข้อมูลชี้แจงการกรอกข้อมูล ทาให้ ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ลดการทาซ้า (re-work) ซึ่ง
ส่งผลต่อระยะเวลารอคอยที่นานขึ้น ได้มีการเสนอคณะทางานพิจารณามอบอานาจให้ประธานคณะทางานสามารถ
รับรองรายงานความก้าวหน้าเพื่อประกอบการขอเบิกเงินงวดได้ ยกเว้นกรณีที่มีปัญหา จึงนาเข้าที่ประชุมคณะงาน
ซึ่งผลจากการปรับปรุงวิธีการดังกล่าว สามารถลดเวลารอคอยการเบิกเงินงวดได้มากถึง 20 วัน
สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการทางาน
จากการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดเวลารอคอยของงานทุนทาวิทยานิพนธ์ มีผลภาพรวม ดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเวลารอคอยก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ
ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
จานวนงาน
18
17
1
5.56
จานวนกิจกรรม
103
76
27
26.21
รอบเวลาการทางาน (นาที/ราย)
272.10
147.87
124.23
45.66
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
40.32
73.53
33.21
45.17
จากตารางที่ 1 หลังจากการปรับปรุงกระบวนการ พบว่าสามารถลดงานได้ 1 งาน คิดเป็นร้อยละ 5.56
ลดจานวนกิจกรรมลงได้ 27 กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าในกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 26.21 ลด
รอบเวลาการท างานลงได้ 124.23 นาที ต่ อ ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 45.51 เมื่ อ พิ จ ารณาจากประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการภายหลังจากการกาจัดความสูญเปล่าที่ทาให้เกิดคอขวดที่เกิดจากการรอคอยระหว่างกระบวนการ
ประสิทธิภาพของกระบวนการเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 40.32 มาเป็นร้อยละ 73.53 โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 45.17
เมื่อเปรียบเทียบเวลารอคอยก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการได้ผลดังตารางที่ 2 ดังนี้
ขั้นตอน

ก่อน
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเวลารอคอยก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ
เวลารอคอย (วัน)
ขัน้ ตอน
ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ก่อน
หลัง
ลดลง
สมัครขอรับทุน
6
4
2
33.33
พิจารณาอนุมัติทุน
126
34
92
73.03
เบิกเงินงวดแรก
71
16
55
77.46
เบิกเงินงวดที่ 2
37
17
20
54.05
ส่งรายงานงวดสุดท้าย
14
4
10
71.43
รวม
254
75
179
70.47
จากตารางที่ 2 หลังจากการปรับปรุงกระบวนการ พบว่าเวลารอคอยงานทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
ในขั้นตอนสมัครขอรับทุนลดลง 2 วัน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติทุนลดลง 92 วัน คิดเป็น
ร้อยละ 73.02 ขั้นตอนการเบิกงินงวดแรกลดลง 55 วัน คิดเป็นร้อยละ 77.46 ขั้นตอน การเบิกเงินงวดที่ 2 ลดลง
20 วัน คิดเป็นร้อยละ 54.05 การส่งรายงานงวดสุดท้ายลดลง 10 วัน คิดเป็นร้อยละ 71.43
ผลจากการปรับปรุงงานทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ ถึงแม้ว่าจะลดเวลารอคอยไปได้ 179 วัน แต่ก็
ยังคงเหลือเวลารอคอยอีกจานวน 75 วัน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะต้องทาการปรับปรุงและพัฒนางานต่อไปในอนาคต
จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างผลของการใช้เครื่องมือลีน ในการลดเวลารอคอยก่อนและหลัง
การปรับปรุงกระบวนการทางานพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างของรอบเวลาการทางานและเวลารอคอยก่อนและหลังการปรับปรุง
กระบวนการ
*P≤0.05
Group
N
Mean
Std. Deviation
t
P value
A
103
2.48
1.53
Waiting Time
10.81
.000*
B
76
0.73
0.60
A
103
2.64
1.74
Cycle Time
5.73
.000*
B
76
1.43
1.27
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ผลของการใช้เครื่องมือ Lean ปรับปรุงกระบวนการทางาน และทาการกาจัดความสูญเปล่าในส่วนที่ทา
ให้เกิดการรอคอย และโดยเฉพาะการรอคอยที่ยาวนานที่ทาให้เกิดคอขวด พบว่าทั้งกระบวนการ สามารถลดเวลา
การรอคอยได้ ถึ ง 179 วั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70.47 ซึ่ งลดเวลารอคอยมากกว่ า ประมาณเท่ าตั วเมื่ อ เที ย บ กั บ ผล
การศึกษาเพื่อลดเวลารอคอยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลของ กรณิภา คงยน ประชาสันต์ แว่นไธสง เจริญศรี ชินวรากร
ชุติพร รัตนพันธ และ ปณิธาน พีรพัฒนา (45.83, 10, 20.01, 34.59 ตามลาดับ) ซึ่งความแตกต่างจากของการลด
เวลารอคอยดังกล่าว อาจมีผลมาจากสภาพงานที่แตกต่างกัน ซึ่ง งานของโรงพยาบาลจะมีกระบวนการที่ต่อเนื่อง
มากกว่า งานรอคอยระหว่างกระบวนการน้อยกว่าและเป็นกระบวนการที่แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ต่างจากงานที่ศึกษา
ซึ่งมีงานที่รอคอยระหว่างกระบวนการที่ยาวนานมากกว่า และเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ได้ภายใน 1 วัน
เมื่ อเที ยบกั บ การใช้ ลีน เพื่ อ ปรับ ปรุงกระบวนการสามารถลดเวลารอคอยได้ ไกล้เคีย งกั บงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น University of Michigan, University of Wisconsin-Medison, University of
Iowa, University of Washington and University of Notre Dame (80, 82, 65, 82, 66 ตามลาดับ) ซึ่งความ
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เหมือนหรือการลดเวลารอคอยที่ไกล้เคียงกัน อาจมาจากลักษณะงานที่เป็นหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยเหมือนกัน
ซึ่งมีกระบวนการทางานที่ไกล้เคียงกัน
จากการลดเวลารอคอยในขั้นตอนการพิจารณาการอนุมัติทุนที่สามารถลดได้ถึง 92 วัน เนื่องมาจากการ
ปรับเปลี่ยนรอบการพิจารณาของคณะทางานจากเดิม 3 เดือนต่อรอบมาเป็น 1 เดือนต่อรอบ และที่สาคัญได้รวม
ขั้นตอนการสมัครของรับทุน การพิจารณาอนุมัติทุน และการเบิกเงินงวดแรกให้เป็นกระบวนการเดียวกัน ซึ่งเป็นการ
ปรับผังกระบวนการทางานใหม่ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติด้วยหลัก ECSR ทาให้สามารถกาจัดความสูญ
เปล่าประเภทการรอคอยลงไปได้มาก นอกจากนี้ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน จากเดิม ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
งานทุนวิทยานิพนธ์ เช่น ฝ่ายธุระการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสารสนเทศ และฝ่ายประสานงานการวิจัย ต่างทางานโดย
อิสระในงานดังกล่าว ทาให้เกิดการรอคอยหรือเกิดขอขวดขึ้น จากการที่ต้องทางานซ้าๆ การทาใหม่ทุกครั้งที่มีการ
ขอรับทุน และเมื่อมีการปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยมีการทางานร่วมกัน วางแผนร่วมกัน และจัดทาผังสายธาร
คุณ ค่าร่วมกัน ท าให้ เห็ นปั ญ หาร่วมกัน น าไปสู่การจัดการปั ญ หาร่วมกัน ทั้งกระบวนการ นอกจากนี้ ยังมีการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทั้งการรับส่งเอกสารบน B-Office การใช้ฐานข้อมูล System4 ตลอดจนการขอมติคณะทางาน
ผ่านระบบ Online ทาให้สามารถลดเวลาการรอคอยได้เป็นจานวนมากดั ส่งผลทาให้งานทั้งกระบวนการเร็วขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
โดยการส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์งานเพื่อหางานที่ต้องรอทาให้เกิด
คอขวดและหาแนวทางการลดเวลารอคอย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
โดยศึกษาการลดเวลาการรอคอยในหน่วยงานระดับสานักวิชา ศูนย์ สถาบัน ของมหาวิทยาลัย
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอขอบคุณ รศ. ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเพื่อนร่วมงานที่เสียสละเวลา
ในการช่วยระดมความคิดในการปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูล ช่ว ยบั นทึก เวลาของแต่ล ะ
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีการศึกษา 2559
Students’ satisfaction with learning management of Suan Dusit University
in academic year 2016
นงนุช อุตคุด1 อรทัย โกกิลกนิษฐ1 วิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์1
จักรพันธ์ คาแก้ว2 ดวงกมล ขาแสง2 และบุริณฑ์ ไกรเนตร1
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 1
สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 2
Nongnuch Utakud1 Oratai Kokilakanishtha1 Witchaya Tiyapongphaphan1
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Research and Development Institute, Suan Dusit University1
Office of the President, Suan Dusit University2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2 มีประชากรเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ปีการศึกษา 2559 ทุกชั้นปี ส่งแบบสอบถามแบบออนไลน์ ไปยังนักศึกษาจานวน 14,114 คน และรวบรวม
กลับมาได้ทั้งสิ้นจานวนทั้งหมด 6,360 คน การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการสอน และด้านคุณลักษณะของอาจารย์
ผู้สอน ผลการวิจัย ความพึ งพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ ง 4 ด้าน พบว่า โดยภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.20) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะของ
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (Mean = 4.25) ด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอน นักศึกมีความพึงพอใจในระดับ
บมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 4.17 และ 4.15 ตามลาดับ และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้จาแนกตามสังกัด พบว่า นักศึกษาต่างคณะ/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา มีความพึงพอใจต่างกันโดยมีความพึง
พอใจอยู่ในระดั บมากและระดับ มากที่สุ ด โดยนั กศึก ษาสังกัดคณะคณะพยาบาลศาสตร์ (Mean = 4.45) ศูน ย์
การศึกษานอกที่ ตั้ง ตรัง (Mean = 4.38) และศูน ย์ฯ หัวหิน (Mean = 4.31) มีความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด
ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ กระบวนการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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Abstract
This research aimed to collect students’ satisfaction with learning management of Suan
Dusit University in academic year 2016 during 2nd semester. Quantitative method was applied to
this study by using questionnaires to the 14,114 students of Suan Dusit University in academic
year 2016 via online. The total number of returning was 6,360 students. The results indicated in
four main areas consist of instructor characteristic, teaching activities, teaching measurement, and
learning process. Overall found that students satisfied learning management at high level (mean
score 4.20). However when considered in each area found that the lecturer characteristic was the
most satisfied (mean score 4.25), follow by teaching activities and teaching measurement were
satisfied at 4.20 and 4.17 respectively. The lowest group but not the worst score was learning
process which was rated at 4.15. The comparison among faculties found the difference which the
Faculty of Nursing was the highest score (mean score 4.45) follow by Trang Campus (mean score
4.38) and Hua Hin Campus (4.31).
Keywords: Satisfaction, Learning Management, Suan Dusit University
ความเป็นมาและความสาคัญ
ปัจจุบันจานวนนักเรียนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งนักศึกษา
หากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีความคล้ายคลึงกันหมด นักศึกษาส่วนใหญ่ย่อมเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีความ
โดดเด่น มีคุณภาพในด้านวิชาการและมีชื่อเสียงสะสมยาวนาน การสร้างเอกลักษณ์หรือจุดเด่นในมหาวิทยาลัย ไม่ว่า
จะเป็นในลักษณะของการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้โดดเด่นในด้านการวิจัย การปรับหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย มีความเฉพาะและโดดเด่น ตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย และนาอาจารย์และ
นักวิจัยที่เก่งมาช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ อาจทาได้โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในมหาวิทยาลัย
ควบคู่กันไป เช่น สร้างศูนย์วิจัย สร้างห้องสมุดขนาดใหญ่ สนามกีฬา หอพัก ตั้งบริษัทจาลองขึ้นในมหาวิทยาลัย
ฯลฯ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550) ดังนั้นการปรับแผนกลยุทธ์การดาเนินงานและบริหารจัดการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และรองรับการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อการอยู่รอดในภาวะที่มีการแข่งขันสูง จะเป็นแนว
ทางการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสถาบันอุดมศึกษาได้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของ
ความสามารถทางวิ ชาการที่ มี ม าอยู่ เดิ ม และปรับ ปรุงพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งต่ อ การเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้กาหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญดั้งเดิม และโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสาขาวิชาที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องมีการสารวจความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้เรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
การสารวจความต้องการของผู้เรียนไม่เพียงจะทาให้รับรู้ความต้องการเท่านั้น แต่ทาให้ได้รับรู้ข้อมูลที่
สามารถมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน หรือใช้การสารวจเพื่อรับรู้
ความพึงพอใจ หรือแม้แต่แรงจูงใจที่ทาให้ผู้เรียนต้องการเข้าเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ในเชิง
บวก การสารวจความคิ ด เห็ น เปรี ยบเสมือ นเป็ น การท าวิจั ยตลาด (Marketing Research) ซึ่งท าให้ ได้ ข้ อมู ล ที่
สามารถนามาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งอาจารย์ บุคลากร หลักสูตร และมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา จะส่งผลปลายทางสู่การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการและสร้างผู้เรียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ต้องการของการตลาดแรงงานในที่สุด (สุขุม เฉลยทรัพย์, 2561)
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การศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ นั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้
เป็ น แนวทางในการแก้ปั ญ หาในการจั ดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้ ส อนและยังส่งผลต่ อ ความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ รวมถึงความต้องการของนักศึกษาในการ
สอนและใช้ ในการวางแผนการบริ ห ารหลั ก สู ต ร พั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ประสบผลส าเร็ จ ตามที่ ก าหนดไว้ ใน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้นั่นเอง ซึ่งจะสะท้อนไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการได้ในที่สุด
ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาการเรียน
การสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะ
การศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสาคัญยิ่ง
ในการประกันคุณภาพเพราะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษา ที่ครอบคลุมกระบวนการ
เรียนการสอน การใช้สื่อ และอุปกรณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประเมินการสอนของผู้สอน ทั้งนี้นาไปสู่
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้จัดทาการประเมิ นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในปีการศึกษา 2559 เพื่อนาผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาจารย์
การพัฒนาประสิทธิภาพและการประกันคุณภาพการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนของมหาวิท ยาลั ย
สวนดุสิต ในปีการศึกษา 2559
ทบทวนวรรณกรรม
ความพึ งพอใจ เป็ น ทั ศนคติอ ย่างหนึ่งที่ มี ลัก ษณะเป็ นนามธรรม ไม่ ส ามารถมองเห็ น รูป ร่างได้ เป็ น
ความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุขเมื่อได้รับ การตอบสนองความต้องการของตนในสิ่งที่ขาดหายไป และเป็นสิ่งที่กาหนด
พฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ ความพึงพอใจจะทาให้บุคคล
เกิดความสบายใจหรือตอบสนองความต้องการทาให้เกิดความสุข รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัย
ทาให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ (รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร, 2555)
การส ารวจความพึ งพอใจของผู้ เรี ย นที่ มี ต่ อ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เป็ น สิ่ งที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ให้
ความส าคั ญ เนื่ อ งจากระบบการจั ด การเรี ย นรู้ (Instructional System) หรื อ การจั ด การเรี ย นรู เ ชิ ง ระบบ
(Systematic Instruction) เป็นการจัดองคประกอบของการจัดการเรียนรู ไวอยางมีลาดับ มีขั้นตอนและมีความ
สัมพันธกัน เพื่อสะดวกตอการนาไปสูจุดหมายปลายทางของการจัดการเรียนรูที่ไดกาหนดไว (มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2553) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการสร้างแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน
ระบบการจัดการเรียนรูชวยใหการจัดการเรียนรู บรรลุสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจสรุป
ความสาคัญของระบบการจัดการเรียนรูไดดังนี้
1. ระบบการจัดการเรียนรู ชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดาเนินไปอยางเปนระบบ มีระเบียบ ไม
สับสน กระบวนการตางๆ ดาเนินไปตามลาดับขั้นสามารถตรวจสอบไดวา มีจุดบกพรองที่ใดบาง เมื่อเกิดปญหาก็
สามารถแกปญหาไดตรงจุด สามารถตรวจสอบไดวา การจัดการเรียนรูไดผลเพียงใด
2. การจัดระบบการจัดการเรียนรูเปนวิธีหนึ่งในการแกไขปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดการเรียนรู
ของผูสอน ทาใหผูสอนตองวางแผนการจัดการเรียนรู ตองดาเนินการจัดการเรียนรู ตามแผนที่วางไวและตองวัดผล
ประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กาหนด เปนการพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูสอนไปในตัวเอง
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3. การจัดระบบการจัด การเรียนรูทาใหองคประกอบของการจัดการเรียนรู ที่กาหนดไวมีความสอด
คลองสัมพันธกันและมีความสาคัญ ตอกันและกันอยางใกลชิดและชัดเจน ซึ่งจะชวยใหการจัดการเรียนรู ประสบ
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
การจั ด การเรี ย นการสอนนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ ส อนพึ ง จั ด ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น โดยมี เ ป้ า หมายให้ ผู้ เรี ย นมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทิศทางที่พึงประสงค์ ตรงตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้เรียน มิได้พิจารณาแต่เฉพาะเรื่องสติปัญญาเท่านั้น ยังหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการคิด ความ
มั่นคงทางอารมณ์และทัศนคติที่มีต่อผู้อื่นด้วย
Kibler (1974) ได้เสนอหลักการจัดการเรียนการสอนไว้ดังนี้
1. การเตรียมตัวก่อนการเรียนรู้ ก่อนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานที่จาเป็นมาก่อน
แล้ว ผู้สอนควรแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่า ความรู้เดิมเรื่องใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่
2. การจูงใจ ผู้เรียนจะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าสนใจในสิ่งที่นามาให้เรียน การเลือกเนื้อหาที่
ผู้เรียนสนใจหรือการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้จะเพิ่มความสนใจให้กับผู้เรียน
กิจกรรมต่างๆ ที่จะให้ผู้เรียนทาควรมีลักษณะที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจว่าสามารถทาให้สาเร็จได้
3. การได้ มี โอกาสเห็ น พฤติ ก รรมปลายทางเป็ น แบบอย่ าง ท าให้ ผู้ เรีย นได้ มี โอกาสเห็ น ตั ว อย่ า ง
พฤติกรรมที่ถือว่าประสบความสาเร็จหรือน่าพอใจ จะทาให้เกิดการเรียนรู้เลียนแบบพฤติกรรมนั้นไปด้วย
4. การตอบสนองอย่างมีชีวิตชีวา การทากิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนเป็นเรื่องของผู้เรียนเป็นหลัก และ
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาลงมือทาเอง
5. การแนะนา ผู้เรียนควรได้รับการแนะนาเมื่อจะต้องแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ จนกว่าจะ
สามารถแสดงพฤติกรรมนั้นเองได้
6. ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนควรได้รับโอกาสที่จะฝึกปฏิบัติพฤติกรรมต่างๆ ที่เรียนรู้ใหม่
บ่อยๆ
7. การให้ข้อมูลย้อนกลับ ในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นการเรียนรู้ใหม่แต่ละครั้งนั้น ผู้เรียนควรได้รับ
ทราบผลของการแสดงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานของเขาทันที กรณีที่ปฏิบัติได้ผลดี ก็ควรให้รางวั ลเพื่อเป็นการ
เสริมแรง
8. การจัดลาดับขั้นตอนการเรียนรู้ ผู้สอนควรจัดลาดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก หรือจากสิ่งใกล้ตัวไป
ยังสิ่งที่ไกลตัว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ผลดีและไม่เบื่อหน่าย
9. ความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างในอั ตราการเรียนรู้ ดังนั้น
ประสบการณ์เรียนรู้ที่จะจัดให้กับผู้เรียน จึงต้องจัดในลักษณะที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการ ที่ตนเองถนัดและ
เหมาะสมกับความสามารถ
10. พฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน ผู้สอนต้องระลึกเสมอว่า การกระตุ้นความสนใจ การอธิบาย การให้
คาแนะนา การเสริมแรงและการบริหารห้องเรียน มีผลให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิผลแตกต่างกัน
ธารง บัวศรี (2542) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน ควรมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอน ที่มุ่งในด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย
ย่อมมีวิธีการสอนที่แตกต่างกัน วิธีการที่ดีในการพัฒนาทักษะคือ การเลียนแบบ การฝึกทาซ้า และการลงมือปฏิบัติ
จริง ในการพัฒนาด้านเจตคติ ควรใช้เทคนิคในการปรุงแต่งพฤติกรรม เทคนิคการค้นพบด้วยตนเอง การสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน และการประยุกต์ใช้ความรู้
2. ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชาก็ต้องมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
3. ต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของผู้เรียน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่างมีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเรียนการสอนมาก เด็กที่มีฐานะยากจนควรได้รับการอบรม เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ในโรงเรียนและสามารถอยู่ร่วมกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี ดังนั้นในการ
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จัดการเรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจและไม่ทาให้ผู้เรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายในการเรียน
4. ต้องสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน มุ่งในด้านความสามารถทางกายและปัญญา การ
เรียนการสอนด้วยการบอกเล่าโดยตรงจะใช้ได้ดีกับผู้เรียนที่มีเชาวน์ปัญญาต่า ในทานองเดียวกันกับผู้เรียนที่พิการ
หรือด้อยโอกาส ก็ย่อมต้องการเทคนิคการสอนที่เหมาะสม
6. ต้องเหมาะกับ ทรัพ ยากรที่ มีอ ยู่ เนื่อ งจากการเรียนการสอนต้ องอาศั ยสื่อ โสตทัศ นูป กรณ์ และ
ห้องทดลองที่มีความพร้อมของเครื่องมือ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ก็จะต้องปรับการเรียน
การสอนให้เหมาะสม
7. ต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมแรกเริ่มของผู้เรียน หมายถึง พฤติกรรมก่อนการเรียนการสอน เช่น
ความรู้เดิม ทั กษะเดิม เจตคติเดิม สภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เรียน ย่อมช่วยให้สามารถกาหนดได้ว่าจะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด
8. ต้องเหมาะสมกับบรรยากาศการบริหารงานของสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับความเข้มงวดและความ
ยืดหยุ่นในการบริหาร สถานศึกษาบางแห่งมีความเข้ มงวดในการปฏิบัติตามตารางสอน ทาให้ไม่สามารถนาวิธีการ
สอนที่ต้องการความยืดหยุ่นของเวลามาใช้ได้ เช่น การสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบศึกษานอกสถานที่
การสอนแบบให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งบรรยากาศในการบริหารงานถือเป็นสิ่งสาคัญ หากสถานศึกษายังยึดมั่นใน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิมที่สอนอยู่แต่ในห้องเรียน ย่อมไม่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ให้เสรีภาพ
แก่ผู้เรียน
9. ต้องเหมาะสมกับ ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน ซึ่งขึ้น อยู่กับความต้องการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจที่พัฒนาขึ้นตามอายุของผู้เรียน ความสนใจและพัฒนาการทางปัญญาก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย การ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนาน จูงใจให้อยากเรียนรู้มาก
ขึ้น
พอสรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนการสอนนั้นควรมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ทั้ง 3 ด้าน
หาวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม สอนในสิ่งที่ตรงกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้นอกห้องเรียน และคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสาคัญ โดยผู้สอนจะต้องมีเทคนิคการสอนที่
หลากหลายให้เหมาะกับสภาพของผู้เรียน นอกจากนี้ผู้สอนต้องสอดแทรกจริยธรรมหรื อจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมในการดาเนินชีวิต เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่เก่งและมีคุณภาพสู่สังคมต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชีวภัทร ธรรมเกษร (2552) ทาการวิจัยเรื่อง ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์รังสิต ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอนด้านกระบวนการเรียน
การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน โดยรวมและในแต่ละด้านว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก นักศึกษาชายและหญิงมีทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมีทัศนะต่อการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่ศึกษา
อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่างกันมีทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการ
วัดผลและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
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สมชาย บุญสุ่น (2554) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณ์ราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่มี อายุ พรรษา สถานภาพ ชั้นปี ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนไม่แตกต่างกัน แต่นิสิตที่อยู่คณะที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแตกต่างกัน
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ (2559) ทาการศึกษาความพึงพอใจในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาด้านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านความเหมาะสมของกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์และ
สถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน และด้านการร้องเรียนของนักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สังกัด: คณะ/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
4 ด้าน
1. ด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ด้านการวัดและประเมินผลการสอน
4. ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผสู้ อน

วิธีการวิจัย
1. ประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เ รียนรายวิชาต่างๆ
ซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 14,114 คน ทั้งนี้
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาได้ทั้งสิ้นจานวน 6,360 คน
2. การเก็ บ รวมข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ นธั น วาคม 2559 – เดื อ นมี น าคม 2560 โดยให้ นั ก ศึ ก ษาตอบ
แบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ http://webregis.dusit.ac.th/ ปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียนที่สอง โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักศึกษาได้ทั้งสิ้นจานวน 6,360 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูล
พื้ น ฐานทั่ ว ไป ตอนที่ 2 การสอบถามความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ กระบวนการจั ด การเรีย นรู้ 4 ด้ าน ได้ แ ก่
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และ
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน แบบสอบถามนี้มีลักษณะมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
โดยคะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3.41–4.20 มาก 2.61–3.40 ปานกลาง 1.81–2.60
น้อย และ 1.00–1.80 น้อยที่สุด
4. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลพืน้ ฐานของนักศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ที่ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม
ข้อมูลพื้นฐาน
ภาคการศึกษา 2
จานวนผู้ตอบ
ร้อยละของผู้ตอบ
จานวนผู้มสี ิทธิ
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
ตอบแบบสอบถาม
(คน)
(คน)
เพศ
ชาย
1,696
42.30
4,009
หญิง
4,664
46.16
10,105
ชั้นปีที่ศึกษา
ชั้นปีที่ 1
2,380
57.39
4,147
ชั้นปีที่ 2
1,910
51.51
3,708
ชั้นปีที่ 3
1,751
52.27
3,350
ชั้นปีที่ 4
314
14.06
2,233
1
ชั้นปีที่ 5
5
0.74
676
รวม
6,360
45.06
14,114
1
หมายเหตุ: นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์)
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
ในภาพรวมมีนักศึกษาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6,360 คน คิดเป็นร้อยละ 45.06 ของผู้มีสิทธิตอบ
แบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.16 และศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 57.39 ขณะที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 52.27 และ 51.51
ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ที่ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม
สังกัด
จานวนคน (ภาคการศึกษา 2)
สังกัด
จานวนผู้ตอบ
ร้อยละของผู้ตอบ จานวนผู้มสี ิทธิตอบ
แบบสอบถาม (คน)
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม (คน)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
778
46.36
1,678
ครุศาสตร์
254
24.76
1,026
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
507
22.94
2,210
พยาบาลศาสตร์
262
71.98
364
วิทยาการจัดการ
1,630
72.28
2,255
โรงเรียนการเรือน
728
45.67
1,594
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
518
39.88
1,299
ศูนย์ฯ ตรัง
203
47.88
424
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
423
46.79
904
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จานวนคน (ภาคการศึกษา 2)
สังกัด
จานวนผู้ตอบ
ร้อยละของผู้ตอบ จานวนผู้มสี ิทธิตอบ
แบบสอบถาม (คน)
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม (คน)
ศูนย์ฯ หัวหิน
120
14.56
824
ศูนย์ฯ นครนายก
162
52.94
306
ศูนย์ฯ ลาปาง
305
79.22
385
รวม
6,360
45.06
14,114
1.2 ข้อมูลนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสังกัด
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม มีจานวน 6,360 คน โดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปางมีนักศึกษา
มาตอบแบบสอบถามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.22 รองลงมา คือ คณะวิทยาการจั ดการ คิดเป็นร้อยละ 72.28
และคณะพยาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 71.98 ส่วนสังกัดที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ ศู นย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง หัวหิน คิดเป็นร้อยละ 14.56
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นภาพรวม
ภาคการศึกษาที่ 2
Mean
S.D.
อันดับ
4.20
0.83
2
1.วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
4.17
0.84
3
2.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.การวัดประเมินผลการเรียนการสอน
4.15
0.83
4
4.คุณลักษณะของอาจารย์ผสู้ อน
4.25
0.84
1
ภาพรวม
4.20
0.84
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.20) เมื่อพิจารณรายด้าน พบว่าด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจสูงที่สุด
กว่าด้านอื่นๆ (Mean = 4.25) รองลงมาคือด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน (Mean = 4.20) ส่วนในด้านการ
วัดประเมินผลการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่นๆ (Mean = 4.15) ดังตารางที่ 3
2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ กระบวนการเรียนรู้ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก
(Mean = 4.20) เมื่อพิจารณาจาแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
ด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการสอนได้อย่างชัดเจน
2. ผู้สอนเตรียมเนื้อหาที่สอน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3. ผู้สอนมีการเตรียมการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนในแต่
ละวัตถุประสงค์
4. ผู้สอนได้จดั สรรเวลาในแต่ละเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
ภาพรวม
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ภาคเรียนที่ 2
Mean
S.D.
4.25
0.80
4.21
0.82
4.19
0.83
4.15
4.20

0.86
0.83

อันดับ
1
2
3
4

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.20) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการสอนได้อย่างชัดเจน มาก
ที่สุด (Mean = 4.25) รองลงมาคือ ผู้สอนเตรียมเนื้อหาที่สอน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Mean =
4.21) แต่ด้านผู้สอนได้จัดสรรเวลาในแต่ละเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (Mean = 4.15) ดัง
ตารางที่ 4
2.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2
Mean
S.D.
อันดับ
4.28
0.81
1
4.20
0.83
3
4.19
0.83
5
4.20
0.85
4
4.21
0.82
2
4.17
0.84
6
4.16
0.85
7
4.15
0.84
8

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน
2. ผู้สอนได้เพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัย
3. ผู้สอนจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
4. ผู้สอนจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้นักศึกษาทางานเป็นทีม
5. ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
6. ผู้สอนปลูกฝังความมีระเบียบและประณีตในการทางาน
7. ผู้สอนมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาทีส่ อน
8. ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
การสอน
9. นักศึกษาเข้าใจสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนของผูส้ อน
4.10
0.87
9
10. ผู้สอนสามารถแนะนาให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
4.08
0.87
10
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม (เช่น การค้นคว้าหาข้อมูลผ่านการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ERIC, ProQuest)
ภาพรวม
4.17
0.84
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.17) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน มากที่สุด
(Mean = 4.28) รองลงมาคือ ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Mean = 4.21) แต่ด้าน
ผู้สอนสามารถแนะนาให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม (เช่น การ
ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ERIC, ProQuest) ต่ากว่าด้านอื่นๆ (Mean = 4.08) ดังตารางที่
5
2.1.3 การวัดประเมินผลการเรียนการสอน
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดประเมินผลการเรียนการสอน
การวัดประเมินผลการเรียนการสอน
1. ผู้สอนกาหนดเกณฑ์ประเมินผลการเรียนของนักเรียนอย่างชัดเจน
และเหมาะสม
2. ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. ผู้สอนให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเป็นระยะ ๆ
ภาพรวม
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Mean
4.19

ภาคเรียนที่ 2
S.D.
0.82

4.14
4.12
4.15

0.83
0.85
0.83

อันดับ
1
2
3
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นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการวัดประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.15) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านผู้สอนกาหนดเกณฑ์ประเมินผลการเรียนของนักเรียน
อย่างชัดเจน และเหมาะสมมากที่สุด (Mean = 4.19) รองลงมาคือ ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
(Mean = 4.14) แต่ด้านผู้สอนให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเป็นระยะ ๆ ต่ากว่าด้านอื่นๆ (Mean
= 4.12) ดังตารางที่ 6
2.1.4 คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน
ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน

Mean
4.23
4.29

ภาคเรียนที่ 2
S.D.
0.84
0.82

อันดับ
4
3

1. ผู้สอนมีความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้
2. ผู้สอนมีความรับผิดชอบในการสอน (เข้าสอนตรงเวลาและ
สม่าเสมอ)
3. ผู้สอนมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสม
4.39
0.76
1
4. ผู้สอนใช้กริยาวาจาที่สภุ าพและเป็นแบบอย่างที่ดี
4.33
0.80
2
5. ผู้สอนจัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษานอกชั้นเรียน
4.10
0.89
7
6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็นในการจัดการ
4.22
0.83
5
เรียนการสอน
7. ผู้สอนให้คาแนะนาและดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึง
4.19
0.87
6
ภาพรวม
4.25
0.83
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.25) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในผู้สอนมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสมที่ดีมากที่สุด
(Mean = 4.39) รองลงมาคือ ด้านผู้สอนใช้กริยาวาจาที่ สุภาพและเป็นแบบอย่าง(Mean = 4.33) แต่ด้านผู้สอนจัด
เวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษานอกชั้นเรียนต่ากว่าด้านอื่นๆ (Mean = 4.10) ดังตารางที่ 7
2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้จาแนกตามคณะ/ศูนย์การศึกษา
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
ปีการศึกษา 2559 แยกพิจารณาตามสังกัด โดยพิจารณาในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
การวัด
วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม
สังกัด
ประเมินผล คุณลักษณะของ
ของการเรียน การเรียนการ
ภาพรวม
การเรียนการ อาจารย์ผู้สอน
การสอน
สอน
สอน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
4.14
4.10
4.09
4.19
4.13
คณะครุศาสตร์

4.28

4.27

4.20

4.35

4.28

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

4.27

4.23

4.22

4.33

4.26

คณะพยาบาลศาสตร์

4.45

4.43

4.44

4.49

4.45

คณะวิทยาการจัดการ

4.23

4.20

4.18

4.28

4.22
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โรงเรียนการเรือนฯ

4.18

4.16

4.14

4.21

4.18

โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ

4.09

4.08

4.04

4.16

4.09

ศูนย์ฯ ตรัง

4.39

4.34

4.37

4.41

4.38

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

4.14

4.13

4.08

4.18

4.13

ศูนย์ฯ หัวหิน

4.34

4.30

4.26

4.32

4.31

ศูนย์ฯ นครนายก

4.29

4.27

4.24

4.32

4.28

ศูนย์ฯ ลาปาง
4.14
4.14
4.11
4.20
4.15
ภาพรวมทั้ง
4.20
4.17
4.15
4.25
4.20
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.20) โดย
คณะพยาบาลศาสตร์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.45) รองลงมาคือ ศูนย์ฯ ตรังมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (Mean = 4.39) ในขณะที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีความพึงพอใจน้อย
กว่าสังกัดอื่นๆ (Mean = 4.09)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.17) โดยคณะ
พยาบาลศาสตร์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.43) รองลงมาคือ ศูนย์ฯ ตรังมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเช่นกัน (Mean = 4.34) ในขณะที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีความพึงพอใจน้อยกว่า
สังกัดอื่นๆ (Mean = 4.08)
การวัดประเมินผลการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.15) โดย
คณะพยาบาลศาสตร์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.44) รองลงมาคือ ศูนย์ฯ ตรังมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (Mean = 4.39) ในขณะที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีความพึงพอใจน้อย
กว่าสังกัดอื่นๆ (Mean = 4.04)
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.25) โดย
คณะพยาบาลศาสตร์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.49) รองลงมาคือ ศูนย์ฯ ตรังมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.41) ในขณะที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีความพึงพอใจน้อยกว่าสังกัด
อื่นๆ (Mean = 4.16)
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจสูงที่สุดกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจ 3
อันดับแรก คือ ผู้สอนมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสม ผู้สอนใช้กริยาวาจาที่สุภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
และผู้ ส อนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการสอน (เข้ า สอนตรงเวลาและสม่ าเสมอ) ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากคณะผู้ บ ริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ อีกทั้งยังมุ่งเน้น
ให้อาจารย์รับผิดชอบเรื่องการสอนเป็นอันดับหนึ่ง โดยให้เข้าสอนทุกครั้ง ตรงเวลาและรับผิดชอบต่อชั่วโมงสอนของ
ตน สอดคล้องกับ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540) และพิชญ์ สิ นี ดวงศรี (2555) ที่ กล่าวไว้ว่า บุคลิ กภาพของผู้สอนเป็ น
องค์ประกอบสาคัญ เพราะถือเป็นสิ่งแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กันผู้เรียน ผู้พบเห็น และมีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนควรมีบุคลิ กภาพที่ดีและรู้จักเลื อกใช้วิธีสอนที่ เหมาะสม เพื่อส่งเส ริมให้ผู้เรียนประสบ
ผลสาเร็จในการเรียนรู้ เช่นเดียวกับสาลินี จงใจสุรธรรม (2553) ที่พบว่า นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านคุณลักษณะอาจารย์ อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
จากผลการประเมินดังกล่าวมหาวิทยาลัยควรนาคุณลักษณะเด่นของอาจารย์ผู้สอนมาส่งเสริมให้เป็นสมรรถนะหลัก
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ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความโดดเด่นจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ และส่งเสริมให้เป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยต่อไป
อย่างไรก็ตามเนื่องจากนักศึกษามีความพึงพอใจในเรื่องการจัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษานอกชั้น เรียนต่า
กว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น ควรกาหนดนโยบายหรือสนับสนุนให้อาจารย์จัดเวลาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาปรึกษา
ปัญหาต่างๆ นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอนต่ากว่าด้านอื่นๆ โดยเฉพาะใน
ประเด็นเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเป็นระยะๆ ดังนั้นผู้สอนควรเพิ่มการสะท้อน
ความคิดให้วิเคราะห์จุดดี จุดบกพร่องของตนเองกับนักศึกษาซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ นาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก้ปัญหาต่ างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
2. การศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้จาแนกตามคณะโรงเรียน/ศูนย์การศึกษา
พบว่า นักศึกษาต่างคณะ/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา โดยมีความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นผล
มาจากที่นักศึกษามีการเรียนการสอนกับอาจารย์คนละกลุ่มกัน และอยู่กันคนละคณะ/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา จึง
ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ต่างๆ แตกต่างกันบ้าง ทาให้นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของสมชาย บุญสุ่น (2554) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่ในอยู่คณะที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแตกต่าง
กัน ขณะที่นิสิตที่มีอายุ พรรษา สถานภาพ ชั้นปี ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้
เสนอข้อมูลสาคัญที่จะนาไปสู่การกาหนดนโยบายหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
โดยผลการประเมินของนักศึกษาในภาพรวมของคณะ โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี แต่ในด้านการวัดผลและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้าน
อื่นๆ โดยในรายข้อแสดงให้เห็นว่าผู้สอนให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจารย์ควร
ดาเนินการแจ้งนักศึกษาให้ทราบถึงผลการเรียนให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองและพัฒนาผลการ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น
เอกสารอ้างอิง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2550). อัตราเกิดลด? มหาวิทยาลัยไทยจะอยู่รอดได้อย่างไร?. สืบค้นเมื่อวันที่
27 มีนาคม 2561 จาก http://www.kriengsak.com/node/975.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด รัชตา ธรรมเจริญ สิริลักษณ์ ทองพูน ปกรณ์ ลิ้มโยธิน นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
สุจิตรา จรจิตร ประภาศ ปานเจี้ยง อนันต์ ทิพยรัตน์ และวิชัย รัตนากีรณวร. (2559). ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2557. ในการประชุมหาดใหญ่
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หน้า 360370.
พิชญ์สินี ดวงศรี. (2555). ครูกับการพัฒนาบุคลิกภาพ. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2561 จาก
https://sites.google.com/site/krukruthai/bthkhwamphasathiy/khrukabkarphathnab
ukhlikphaph.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2553). คู่มือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : เทียนวัฒนา พริ้นท์ติ้ง.

172

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร. (2557). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
LSC 305 การจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม.
สาลินี จงใจสุรธรรม. (2553). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, 29 (2), 25-32.
สุขุม เฉลยทรัพย์. 2561. มหาวิทยาลัยไทยทาอย่างไร? จึงจะอยู่รอด. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 จาก
https://www.matichon.co.th/news/810261.
สมชาย บุณสุ่น. (2554). ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อผลการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จากัด.
อาภาภรณ์ ใจเที่ยง. (2540). หลักการสอน. กรุงเทพฯ: โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
อัญชลี พริ้มพรายและคณะ. (2548). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนและปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู้ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
ธารง บัวศรี. (2542). ทฤษฎีหลักสูตรและการออกแบบพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์.
Kibler, Robert J. (1974). Behavioral objectives and Instruction (8th ed.). Boston: Allyn and
Bacon.

173

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

ภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
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บุญสงค์ สาหัส1 และ ไพฑูรย์ พวงยอด2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Boonsong Sahad1 and Paitoon Puangyod2
Nakhon Phanom University
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผสู้ อนต่อภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อน จานวน
288 คน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการสุม่ แบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า
อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.73 ถึง 0.87 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ ในระดั บ มากผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน และ
จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา, ผู้นาในศตวรรษที่ 21 , โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
Abstract

The objectives of this study were to study and to compare Leadership in the 21st
Century of Ministrators in Educational Exptension Schools Under Nakhon Phanom Primary School
Educational Service area Office 2. The samples were 288 administrators and teachers in Nakhon
Phanom Primary School Educational Service area Office 2, in academic year 2017 selected by
Multistage Sampling. The instrument was a five-rating scale questionnaire with the discrimination
between 0.73-0.87 and the reliability of 0.97. The statistics for the analysis were percentage,
mean, standard deviation, t-test (Independence).
The results were as follows: Leadership in the 21st Century of Ministrators in
Educational Exptension Schools Under Nakhon Phanom Primary School Educational Service area
Office 2 was found at high level. The opinions of the administrators and teachers about
Leadership in the 21st Century of Ministrators in Educational Exptension Schools Under Nakhon
Phanom Primary School Educational Service area Office 2 were statistically not different. The
opinions of the administrators and teachers who had different status and the sizes of their
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respective schools about Leadership in the 21st Century of Ministrators in Educational Exptension
Schools Under Nakhon Phanom Primary School Educational Service area Office 2 were
statistically different at the .01 level.
Keywords : Leadership, Leadership in the 21st Century , Exptension Schools
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคความรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆของทุกภูมิภาคของโลกเข้า
ด้วยกัน พลังขับของเทคโนโลยียุคดิจิตอลส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นความรวดเร็วที่
นักวิชาการเห็นตรงกันว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น ในระยะถัดไปจะยิ่งทวีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานศึกษาจึง
ต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะ สาหรับการออกไป
ดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กในศตวรรษที่ 21 (สมหมาย
อ่าดอนกลอย, 2559 : 1) ถ้าผู้บริหารไม่ตั้งรับหรือตั้งรับไม่ทัน อะไรจะเกิดกับเด็กของเราเด็กของเราจะสามารถก้าว
เข้าสู่โลกแห่งยุคดิจิตอลได้หรือไม่ Peter F. Drucker กล่าวว่าโลกในศตวรรษที่ 21 เป็น 4 Journal of Graduate
School, Pibulsongkram Rajabhat University Vol. 7 No. 1 January – June 2013 โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ ย นแปลงคื อ ความเป็ น จริงของสั งคมใหม่ ที่ มี ปั ญ หาท้ า ทายส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงศึ ก ษาธิก ารของ
นิวซีแลนด์ (New Zealand Ministry of Education, 2013 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ. 2556 : 70-75) กล่าวถึง
โมเดลภาวะผู้ น าทางการศึ ก ษา (Educational Leadership Model) ซึ่งเป็ น โมเดลที่ ก ล่ าวถึ งเรื่อ งของคุ ณ ภาพ
(qualities) ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill) ของผู้นาทางการศึกษา พอสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
จาเป็นต้องนาสถานศึกษาของตนเองเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาในสถานศึ กษาของ
ตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคน 2. ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล 3.
สารวจและสนับสนุนการใช้ ICT และ e - learning 4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ 5. สร้างเครือข่ายเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และความสาเร็จ และ 6. พัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้นาโมเดลภาวะผู้นาทางการศึกษาดังกล่าว ได้
ก าหนดให้ ค วามสั ม พั น ธ์ (Relationship) เป็ น ศู น ย์ ก ลางมี กิ จ กรรมภาวะผู้ น าและคุ ณ ภาพของภาวะผู้ น าที่ มี
ประสิทธิผล
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ที่นานาประเทศทั่วโลกต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งในด้ านความ
ร่วมมือ และการแข่งขันด้านสินค้าบริการและบริการเพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่มีการเปิดเสรีด้านการค้าและการบริการเป็นเหตุผลสาคัญประการหนึ่งที่
ประเทศทั่วโลกต้องเร่งพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพเทียบมาตรฐานสากลและกลไกที่สาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนากา
ลังคนสู่มาตรฐานสากล คือการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) โดยใช้
ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบสาคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับ
การเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดสาคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับ
ต่างๆ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในวัย
แรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
รวมทั้งการมองเห็นถึงเส้นทางการเรียนรู้และความก้าวหน้าอย่างชัดเจน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556
: ก)
ทั้งนี้ โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีหน้าที่บ่มเพาะความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ให้กับ
เยาวชนซึ่งจะส่งผลให้บุคคลและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าที่ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาท
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สาคัญและมีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาเพราะในการจัดการศึกษานโยบายหลักสูตร ความมุ่งหมายทาง
การศึกษาหรือวิธีการสอนต่างๆ นั้น สถานศึกษาจะนาไปใช้หรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น และยุค
ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาต้องส่งเสริมการ
พัฒ นาบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการทางานไม่สกัดกั้นความคิด และต้องมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางการบริหารและพฤติกรรมด้านภาวะผู้นา เพื่อให้สามารถเป็นผู้นาในการปฏิรูปการศึกษาได้อย่าง
สมบูรณ์ บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอื่นโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่นเป็นผู้ทา
ให้บุคคลอื่นวางใจและให้ความร่วมมือความเป็นผู้นาหรือเป็นผู้มีหน้าที่ในการอานวยการหรือสั่งการบังคับบัญชา
ประสานงานโดยอาศัยอานาจหน้าที่ (Authority) เพื่อให้กิจการงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
นั้นเป็นภาวะผู้นา (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552 : 1)
ภาวะผู้นาของผู้บริหารเป็นคุณลักษณะที่สาคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุน และเอื้ออานวยให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (จิติมา วรรณศรี , 2557:139) จึงเป็นความ
จาเป็นและเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องมีการพัฒนาผู้นาของสถานศึกษาให้มีภาวะผู้นาที่ดีเพื่อนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
ไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน โดยการพัฒนาภาวะผู้นาต้องสอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกกันว่ายุค
โลกาภิวัฒน์ ซึ่งผู้นาจะเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล (Influence) มีอานาจ (Power) เป็นผู้ผลักดัน (Mobilizer) ผู้สร้าง
พลังร่วม (Synergizer) ผู้สร้างแรงจูงใจให้แก่ครูและบุคลากร ภาวะผู้นามีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับสังคมระดับหน่วยงาน ระดับองค์การระดับประเทศ และระดับสังคมโลก โดยพบว่าองค์การใดที่มี
บุคลากรในองค์การที่มีภาวะผู้นาสูงสามารถนาองค์การไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอดีตสังคมมักให้
ความสาคัญกับ “ผู้นา” โดยเป็นที่เข้าใจว่ามีเพียงหยิบมือที่สามารถก้ าวข้ามผ่านเพื่อนร่วมงานสู่การเป็นผู้นาได้โดย
สามารถนาองค์การสู่ความเป็นเลิศและผู้นาเป็นคา ที่จะไกลเกินความจริงแต่ในศตวรรษที่ 21 นั้น องค์การได้ให้
ความสาคัญต่อการสร้างและปลูกฝังภาวะผู้นาแทนการสร้างผู้นา เพื่อให้คนทั้งองค์การมีสมรรถนะของการมีภาวะ
ผู้นาเพื่อให้แต่ละหน่วยงานย่อยขององค์การมีความโดดเด่นด้านประสิทธิภาพและผลผลิต ความสาคัญของภาวะผู้นา
ในบุคลากรขององค์กรทาให้กระบวนการสร้างผู้นาจาเป็นต้องมีหลักการกระบวนการ และการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ เปรียบได้กับการเจียระไนเพชรในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพื่อมูลค่าเพชรดิบ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
จะได้เปิดมุมมองและแลกเปลี่ยนทัศนคติใน การพัฒนาภาวะผู้นาโดยปรับผังความคิด (Mindset) ต่อภาวะผู้นาใน
องค์การ ที่พึ งประสงค์และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ ส่วนบุคคลและกระบวนการเรียนรู้ของ
องค์ ก รเพื่ อ ส่งเสริ ม ให้ เกิ ด การพั ฒ นา (สนุ ก สิ งห์ ม าตร. 2560 : 1-4) ภาวะผู้ น าในศตวรรษที่ 21ของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา จึงมีความจาเป็น ที่ควรได้รับการพั ฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อให้
สถานศึกษาอยู่รอด ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นาภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นา ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามสถานภาพครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา
3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน
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ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เชี่ยวชาญ ภาระวงค์ (2554 : 19) ให้ความหมายว่า ผู้นา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการก็ได้ โดยมีบทบาทที่เด่นกว่าบุคคลในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มยอมรับ ทาให้พฤติกรรมในกลุ่มเป็น
เอกภาพ
ธนัณ ฎา ประจงใจ (2557 : 11-12) ให้ ค วามหมายว่า ผู้ น า หมายถึ ง บุ ค คลทีีด่ ารงตาแหน่ งหั วหน้ า
หน่วยงาน อาจได้รับแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้นากับผู้บริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกัน
หรือคนละบุคคลก็ได้ ดังนั้นในหน่วยงานหนึ่งอาจมีผู้นาหลายคน นอกเหนือจากผู้นาโดยตาแหน่ง ฉะนั้นพฤติกรรม
ความเป็นผู้นาหรือภาวะผู้นาจึงมีความสาคัญมากต่อผู้บริหาร และผู้นา เพื่อให้งานดาเนินตามเป้าหมายขององค์การ
วรรณดี ชายสมุทร (2559 : 21) ให้ความหมายว่า ผู้นา หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งเป็ นทางการ
หรือไม่มีตาแหน่งเป็นทางการก็ได้ เป็นบุคคลทีีได้
่ รับการยกย่อง โดยพฤติกรรมของผู้นานั้นมีอิทธิพลในการโน้มน้าว
ใจบุคคลอื่นในการที่จะจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการหรือคาสั่งของตนเอง ให้ร่วมดาเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ด้วยความเต็มใจ
สรุปได้ว่า ผู้นา หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นาอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการใน
การดาเนินกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์การเพื่อบรรลุในวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือองค์การ
เชี่ยวชาญ ภาระวงค์ (2554 : 20) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นาหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะชัก
จูงหรือใช้กระบวนการเพื่อให้บุคคลอื่นทางาน เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ซึ่งกระบวนการนั้นอาจจะเป็นการบังคับ
หรือด้วยความสมัครใจ
ไชยา ภาวะบุตร (2555 : 285) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นาหมายถึง ความสามารถของผู้นาในการใช้
ศิลปะ อิทธิพล อานาจหน้าที่ และพลังอานาจที่มีอยู่ เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดาเนินงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
ธนัณฎา ประจงใจ (2557 : 17) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นาหมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือผู้อื่นในกลุ่ม
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจูงใจ มี การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ช่วยเหลือ
ส่งเสริม เห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน ร่วมแรงร่วมใจกันทางาน มีความพากเพียร อดทน กล้าตัดสินใจ สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งบกพร่องต่าง ๆ อยู่เสมอ
วรรณดี ชายสมุทร (2559 : 23) ให้ความหมายว่ า ภาวะผู้นา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับ
การใช้อิทธิพล ซึ่งเป็นอานาจภายในตัวของผู้นา โดยอาศัยศิลปะของการใช้อิทธิพล เพื่อจูงใจให้ผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด เป็นการโน้มน้าวจิตใจผู้ร่วมงานให้เกิดแรงจูงใจภายใน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ เต็ม ใจ
ร่วมกันที่จะใช้ความพยายามของตนเองอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน และทุ่มเทกาลังความคิด ความรู้ ความสามารถ
ของตนเองในการช่วยแก้ปัญหา รวมทั้งผู้นาต้องมีความสามารถในการชี้นาแนวทางและหาวิธีเพื่อให้การดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มที่ตั้งไว้
ยุคล์ (Yukl. 2001 : 2) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลโน้มน้าวที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของกลุ่มหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ หรือกระบวนการใช้อิทธิพลกระบวนการกระตุ้นพฤติกรรมการ
ทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ กระบวนการโน้มน้าวหรือใช้อิทธิพลแต่ละกลุ่ม และกระบวนการรักษาสภาพและ
วัฒนธรรมของกลุ่ม
สรุปได้ว่า ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการการชักจูง โน้มน้าว หรือช้านาจ อิทธิพลให้ผู้ตาม หรือใต้
บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเต็มใจ และทุ่มเทเพื่อวัตถุประสงค์ของกลุ่ม หรือองค์การ
สุกัญญา พูลกสิ (2557 : 15) ในการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้ทันต่อความก้าวหน้า และเปลีียน
่
แปลงของโลกนั้น การดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จต้องทาในทิศทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ปัจจัยที่
สาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลว ในการพัฒนาองค์การหรือสถานศึกษานั้น คือความสามารถของ
บุคคลที่ทาหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือผู้นาในการริเริ่มโครงสร้างกระบวนทัศน์ใหม่หรือเป้าหมายนั้น ๆ
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ธนัณฎา ประจงใจ (2557 : 20). กล่าวถึงความสาคัญของภาวะผู้นาในการบริหารสถานศึกษา คือ การ
ดาเนินการให้งานประสบผลสาเร็จ ผู้บริหารจะเป็นบุคคลสร้างบรรยากาศในองค์การให้เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
และผู้บริหารมีศิลปะในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
กาญจนา ศิลา (2556 : 21) ภาวะผู้นามีผลกระทบต่อผู้ร่วมงาน องค์การสิ่งแวดล้อมในอันที่จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพหรือความล้มเหลว เป็นคุณสมบัติสาคัญที่ผู้บริหารพึงมี ผู้ที่มีภาวะผู้นาจะเป็ นผู้สร้างบรรยากาศการ
ทางาน ทาให้กลุ่มคนรวมตัวกันได้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการทางานเป็นทีม ซึ่งส่งผลให้
องค์การประสบความสาเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สรุป ได้ว่า ภาวะผู้น ามีความสาคัญ ต่ อความสาเร็จขององค์ก ารมาก เพราะภาวะผู้ นาจะทาให้ ผู้ ตาม
ยอมรับ ศรัทธา แพร้อมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะภาวะผู้นาจะสามารถเชื่อม
ความสั ม พั น ธ์ข องสามชิก ให้ เกิ ด ความรัก ความสามัค คี ต่ อกั น ร่วมมื อกั น ปฏิ บั ติ งานต่ าง ๆ ตามเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
พรชั ย เจดามาน (พรชัย เจดามาน, 2560 : ออนไลน์ ) กล่ าวว่า ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 (The
twenty first century of leadership) หมายถึง ภาวะผู้นาเป็นกระบวนการที่ผู้นาหรือผู้ที่มีภาวะผู้นา เป็นผู้ที่ชัก
นา จูงใจ ชี้นา ใช้อิทธิพลหรืออานาจที่มีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ทาให้หรือกระตุ้นให้หรือชี้นาให้เพื่ อนร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยินดี เต็มใจ พร้อมใจยินดีในการกระทาการให้มีความกระตือรือร้นหรือร่วมดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ผู้นาต้องการหรือตามที่ผู้นาต้องการให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่เขาชักนาในการทางานหรือดาเนิน
กิจกรรมที่ผู้นานั้นรับผิดชอบหรือตามที่ผู้นานั้นต้องการ
ชัยยนต์ เพาพาน (2559 : 30) กล่าวว่า ภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะยุคใหม่
ทักษะยุคใหม่ บทบาทหน้าที่และคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
เคอร์ทิส (Curtis, 1795 : 150) ได้เสนอทักษะที่จาเป็นไว้ในหลักสูตรการศึกษา 3 ด้าน คือ 3Rs ได้แก่
1. รู้อ่านรู้เขียน (literacy) คือ ไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้ (reading & writing) แต่ต้อง “อ่านเข้าใจ
เขียนรู้เรื่อง” คือ เข้าใจความหมายของคาต่าง ๆ และสามารถสื่อสารคาต่าง ๆ เหล่านั้นออกมาได้อย่างถูกต้อง
2. เข้าใจเป็น (literacy) เมื่อใช้กับ ความรู้ด้ านอื่น ๆ เช่น ICT literacy คือ เข้าใจและใช้ ICT เป็น ,
health literacy คือ เข้าใจและสามารถดาเนินชีวิตให้เป็นคนมีสุขภาพดี ฯลฯ
3. รู้ค ณิ ต (numeracy) คือ ไม่ ใช่แ ค่คิ ด เลขเป็ น (arithmetic) แต่ต้ องมีค วามสามารถตีค วามและ
เข้าใจความคิดต่าง ๆ ที่สื่อสารออกมาในรูปของคณิตศาสตร์ (mathematics) เช่น เลขคณิต, พีชคณิต, เรขาคณิต,
ตรีโกณมิติ ฯลฯ และสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตได้
4. รู้ ICT (information and communications technology literacy) คือ เข้าใจและสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันทักษะ 4ก. หรือ 4Cs ด้วย ได้แก่
4.1 การคิดแบบมีวิจารณญาณ (critical thinking) คือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีเหตุผล และต้องสามารถตัดสินคุณค่าของเรื่องต่าง ๆ ที่คิดนั้นด้วย
4.2 การสื่ อ สาร (communication) คื อ ต้ อ งมี ค วามสามารถใช้ ศั พ ท์ ใช้ ภ าษา ใช้ ICT และใช้
จิตวิทยาเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นให้ประสบความสาเร็จได้
4.3 การทางานร่วมกัน (collaboration) คือ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ การ
ร่วมมือกับคนหลายคนที่อาจมีพื้นฐานต่างกัน ทั้งแนวคิด ความเชื่ อ หรือความรู้ เพื่อทางานหรือทากิจกรรมใด ๆ ให้
ประสบความสาเร็จได้
4.4 การสร้างสรรค์ (creativity) คือ มีความสามารถในการจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อัน
จะนาไปสู่สิ่งใหม่หรือความคิดใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)
วิจารณ์ พานิช (2556 : 10) นาเสนอ แนวคิดการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ความหมาย และ
ประเภทของทักษะ (skills) ความสามารถในการกระทาการลงมือทาหรือการปฏิบัติซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นตามมา โดยทั่วไปเมื่อบุคคลลงมือ ก็จะต้องรู้วิธีการทาสิ่งนั้นก่อน เมือรู้วิธีการแล้วผู้ทาจะต้องลงมือทาตาม
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วิธีการหรือขั้นตอนนั้น จนกระทั้ง ทาได้ ทาเป็น ทาคล่อง ทาชานาญจึงเกิดเป็นทักษะในระดับต่าง ๆ กัน ดังนั้น
ทั ก ษะจึ งหมายถึ งความสามารถในการท าที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ขั้ น ตอน ทั ก ษะจึ งมี ชื่ อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ งว่ า ทั ก ษะ
กระบวนการ (process skills) ประเภทของทักษะกระบวนการมีหลายประเภท แต่ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 มี 3 ประเภทดังนี้ ทักษะกระบวนการปฏิบัติ (performance skills) หมายถึงความสามารถในการ
กระทา หรือการปฏิบัติงานใด ๆ อย่างเป็นลาดับขั้นตอน เพื่อให้งานนั้นสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการกระ ทา
ทักษะนี้สามารถสังเกตเห็นโดยตรงจากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้กระทา เช่น ทักษะการพูด อ่าน เขียน ทักษะ
การเย็บปักถักร้อย ทักษะการทางานช่าง ทักษะการวาดรูป เล่นดนตรี และอื่น ๆ อีกมาก ทักษะการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นทั กษะแห่งศตวรรษที่ 21 นับ เป็ นทักษะที่จัดอยู่ ในประเภทนี้ ทักษะกระบวนการทางปัญ ญา
(cognitive skills) หมายถึงความสามารถในการใช้สมองดาเนินการคิดให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ภายในสมองของบุคคลที่มองไม่เห็น ผู้อื่นจะทราบได้ก็ต่อเมื่อผู้คิดแสดงออกในการบอกเล่าหรืออนุมานอ้างอิงจาก
ผลงานที่ทา ทักษะการคิดมีจานวนมากทั้งทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นสูง เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ทักษะการคิดวิพากษ์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะทางปัญหาเหล่านี้
ล้วนเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียน ทักษะกระบวนการทางสัง คม (social skills) หมายถึง
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นทักษะที่จาเป็นต่อการอยู่ร่วมกันและทางานร่วมกับผู้อื่น ได้แก่ ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเป็นผู้นาและผู้ตาม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการลดขจัดความ
ขั ด แย้ ง เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ทั ก ษะกระบวนการทางสั งคมยั งหมายรวมถึ ง ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คล
(interpersonal skills) และทักษะด้านในของบุคคล (intrapersonal skills) ด้วย เช่น ทักษะการรู้จักตนเอง การมี
สติรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง การยอมรับตนเอง การไตร่ตรอง ทบทวน และปรับปรุงตน เอง จะเห็นได้ว่า
ทักษะทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะเหมือนกันตรงที่เป็นการกระทาที่มีลาดับขั้นตอน แต่แตกต่างกันในสิ่งที่กระทาหรือ
แสดงออก ทักษะปฏิบัติเป็นการกระทาที่แสดงออกทางพฤติกรรมภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่ทักษะทาง
ปัญญาเป็นการกระทาภายในสมองที่มองไม่เห็น ส่วนทักษะทางสังคมมีลักษณะเช่นเดียวกับทักษะปฏิบัติ แต่มีความ
ซับซ้อนและมีตัวแปรเกี่ยวข้องที่ควบคุมได้ยากจานวนมาก
จากการประมวลศึกษาแนวคิดที่นาเสนอโดยบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
สามารถสรุปสาระสาคัญได้ว่า การเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จัดได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. ความรู้ วิ ช าแกน ได้ แ ก่ ภาษาส าคั ญ คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา พหุวัฒนธรรม การปกครองและหน้าที่พลเมือง ศิลปะ รวมทั้งแนวคิดสาคัญต่าง ๆ เช่น
จิตสานึกต่อโลก สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความเป็นพลเมือง และการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการเรียนรู้
สาระดังกล่าว ควรเป็นการเรียนรู้เชิงลึกและมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คุ ณ ธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ความรู้ รั บ ผิ ด ความซื่ อ สั ต ย์ ความกล้ า เชิ ง
จริยธรรม การตัดสินใจเชิงจริยธรรม ความกล้าเสี่ยง
3. ทั ก ษะทางปั ญ ญา ได้ แ ก่ ทั ก ษะการสื่ อ สาร ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด วิ พ ากษ์ คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ คิดสังเคราะห์ คิดริเริ่ม คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดตัดสินใจ คิดจินตนาการ คิดกว้าง รวมถึงทักษะ
อีกชุดหนึ่งที่เรียกว่า ทักษะการเรี ยนรู้ประกอบด้วยทักษะการแสวงหาข้อมูล/เข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
สร้างความรู้ การชี้นาตนเอง (seif-directed learning) การเรียนรู้ด้วยตนเอง การปรับปรุงวีธีการเรียนรู้ของตนเอง
การใฝ่รู้และการรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง
4. ทักษะทางสังคม ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความมีวินัยในตนเองความยืดหยุ่น
การปรับตัว การฟื้นตัว (resilience) ความมีบูรณภาพเป็นหนึ่งเดียว (integrity) ความเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง
(empathy) การเป็นผู้นา การมีภาวะผู้นา การสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือ การปฏิสัมพันธ์การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทางานเป็นทีม และการเรียนรู้เป็นทีม
5. ทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี เช่ น การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ตั ล และการใช้ วิ ธี ก ารเชิ งปริ ม าณ (digital
quantitative literacy) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปั ญ จพร ช้ างเขี ย ว (2559 : ก) ได้ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากลุ่ ม
โรงเรียนสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ภาวะผู้นาทางด้านกาลเวลา ภาวะผู้นาทางการทางาน
เป็นทีม ภาวะผู้นาด้านการสื่อสาร ภาวะผู้นาด้านมนุษยสัมพันธ์ และภาวะผู้นาด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า ที การ
วิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว (One –way analysis of variance) และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูมีความเห็นโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ครูที่มีเพศต่างกันมีความเห็นแตกต่างกัน โดยครุเพศหญิงมีความเห็นมากกว่าเพศชาย 3. ครูที่มีประสบการณ์ใน
การทางานต่างกันมีความเห็นแตกต่างกัน
ชัยยนต์ เพาพาน (2559 : ก)ได้วิจัยเรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกลไกสาคัญและเป็นตัวแปรสาคัญ ในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมี อิทธิพลสูงสุดต่อ
คุ ณ ภาพของผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด จากการบริ ห าร ดั งนั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ใหม่ ในศตวรรษที่ 21 จึ ง ต้ อ งมี
คุณลักษณะโดดเด่นเหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหน้าที่ คุณธรรมและประสบการณ์ทางการ บริหาร
การศึก ษายุ ค ใหม่ เพื่ อ น าพาสถานศึ กษาให้ ป ระสบผลส าเร็จ สามารถสนองตอบต่ อ การแข่ งขัน และ ทั น สมั ย
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
สนุก สิงห์มาตร์ (2560 : ก)ได้ วิจัยเรื่องคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษ ที่ 21 พบว่าผู้นาที่จะสามารถ
พัฒ นาภาวะผู้นาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีคุณ ลักษณะดังต่อไปนี้ คือ การรอบรู้ ( Knowing) อุดมการณ์
(Ideology) เท่าทัน (In time knowing) กล้าตัดสินใจ (Discussion Courage) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ( Strategy of
Vision) สร้าง ทีม (Team Work) และใฝ่บริการ (Service Mind) หากผู้นาสามารถพัฒนาตนเองในลักษณะที่กล่าว
มาข้างต้นนี้ ย่อมจะสามารถเป็นผู้นาที่ มีคุณลักษณะภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 นี้ ได้อย่างแน่นอน
Hollomon (2009 : 605-A) ได้ ท าการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ใหญ่ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ การ
พัฒนาอาชีพ พบว่า คุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และต้องเป็นผู้ที่มีคุณค่าทางจิตใจซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการมีจิตใจดี มีความรู้สึกนึกคิดที่ดี มีน้าใจ และมีจิตวิญญาณที่ดี คุณลักษณะของอาจารย์ใหญ่อยู่ที่การ
เสียสละเพื่อให้ได้งานที่ต่อเนื่อง โดยมีแรงจูงใจในการทางานที่ใช้เงินน้อยแต่ได้งานมาก และเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง
Nuebert (2009 : 1665) สรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้นาในการทางานเป็นกลุ่มนั้น ผู้นาต้องมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลในกลุม่ อื่น ๆ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อตรงต่อหน้าที่ เป็นที่
ปรึกษาที่ดี ยอมรับในความรู้ ความสามารถของคนอื่น สามารถประสานงานได้ดี และรู้จักข้อบกพร่องของตนเอง
แล้วพัฒนาให้ดีขึ้น
กรอบแนวคิด
การศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทักษะการบริหารของผูบ้ ริหารกรอบแนวคิดในการศึกษา
ครั้งนี้ใช้หลักตามแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2556 : 4) เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นาที่จะส่งผลถึงภาวะผู้นาใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา มี 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว
2) ด้านการริเริม่ สร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง
3) ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม
4) ด้านการเป็นผูส้ ร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได้
5) ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
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สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่มีสถานภาพต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05
2. ภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกั น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 38 โรงเรียน จานวน 780 คน
จาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 38 คน ครูผู้สอน จานวน 742 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้ นตอน
(Multi Stage Sampling)กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเคซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 288 คน แยกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จานวน 25 คน และครูผู้สอนใช้วิธี
สุ่มอย่างง่าย(simple random sampling) จานวน 263 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเอง มี 2 ตอน จานวน 1 ฉบับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check
list) ประกอบด้วย สถานภาพ และขนาดโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มี 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว
2) ด้านการริเริม่ สร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง
3) ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม
4) ด้านการเป็นผูส้ ร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได้
5) ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
โดยมีลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Liker’
five Rating scale) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 72-73) กาหนดเกณฑ์วัดระดับภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 ใช้ในการบริหารครูในโรงเรียนขยายโอกาส คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนาตัวผู้ศึกษาค้นคว้า จากสานักบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เสนอถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจากครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2
2. นาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ส่งให้ผู้บ ริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูล
3. ผู้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ กั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยแจ้งว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
และจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูและสถานศึกษา
4. ผู้ศึกษาขอรับ – ส่ง แบบสอบถามด้วยตนเองตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
5. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้วนามาจัดเรียนลาดับแบบสอบถาม แล้ว
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดของ
โรงเรียนโดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ภาวะผู้ นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ใช้หาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและเป็นรายด้าน
การแปลผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
โดยพิจารณาจากค่าคะแนนของช่วงระดับคะแนนเฉลี่ย (Class Interval) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด , 2553 : 118)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามสถานภาพ และขนาด
โรงเรียน วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-test (Independent t-test)
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
1.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือในการศึกษาโดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of congruence) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1.2 ค่ าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม ใช้ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์อ ย่ า งง่าย (Item Total
Correlation) ของเพียร์สัน
1.3 การหาค่าความเชื่อมั่ น (Reliability) โดยใช้สู ตรสัม ประสิท ธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient)
ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบค่า (t-test , Independent Samples)
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ผลการวิจัย
1. ระดับภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกรายด้านพบว่า
1.1 ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.5 ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษานครพนม เขต 2 จาแนกตามสถานภาพครูและผู้บริหาร
พบว่าไม่แตกต่างกัน
3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหาร
อภิปรายผล
1. ระดับภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษามีความยืดหยุ่นและการปรับตัวสูง กล่าวคือผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากร มีปฏิสัมพันธ์ที่
ติดต่อกันรู้จักการปรับตัวเข้าหากัน ส่งเสริมและให้โอกาสผู้ร่วมงานมีบทบาทเป็นผู้นาเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
มีการจัดระบบงานตามแผนและวัฒนธรรมของทางราชการ ส่งเสริมการริเริ่ม สร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง
ผู้บริหารแนะนาส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ส่งเสริมให้บุคลากรใช้
สื่ อ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการปฏิ บั ติ งาน และผู้ บ ริ ห ารส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้า งสรรค์ ในการ
ปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการ และ
ผู้บริหารยอมรับข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมของบุคคล ในองค์กร ปัญจพร ช้างเขียว (2559 : ก) ได้ศึกษาภาวะผู้นาใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษากลุ่ ม โรงเรียนสระยายโสม อ าเภออู่ ท อง จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี พบว่าครู มี
ความเห็นโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานได้ดีตรง
ตามลักษณะผู้นาที่ดี โดยมีลักษณะดังที่ สนุก สิงห์มาตร์ (2560 : ก) กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่องคุณลักษณะภาวะผู้นาใน
ศตวรรษ ที่ 21 พบว่าผู้นา ที่จะสามารถพัฒนาภาวะผู้นาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ คือ
การรอบรู้ (Knowing) อุดมการณ์ (Ideology) เท่าทัน (In time knowing) กล้าตัดสินใจ (Discussion Courage)
วิสั ย ทั ศ น์ เชิ งกลยุ ท ธ์ ( Strategy of Vision) สร้ างที ม (Team Work) และใฝ่ บ ริก าร (Service Mind) หากผู้ น า
สามารถพัฒนาตนเองในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ย่อมจะสามารถเป็นผู้นาที่มีคุณลักษณะภาวะผู้นาที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 นี้ ได้อย่างแน่นอน
2. การเปรี ย บเที ย บภาวะผู้ น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามสถานภาพครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว มี
และสร้างทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรับผิดชอบมี
ความน่าเชื่อถือ และมีภาวะผู้นาความรับผิดชอบสูง สอดคล้องกับการวิจัยของ Bennis (2000 : 23) ได้ศึกษาเกณฑ์
การคัดเลือกครูใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่าเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องมี คือความมั่นคงในอารมณ์ มีทักษะ
ในการตัดสินใจ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ในบุคลิกภาพ มีการปรับตัวที่ดี มีความรอบคอบ มี
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ลั ก ษณะทางศี ล ธรรม และ Hollomon (2009 : 605-A) ได้ ท าการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ใ หญ่ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาอาชีพ พบว่า คุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และต้องเป็นผู้ที่
มีคุณค่าทางจิตใจซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีจิตใจดี มีความรู้สึกนึกคิดที่ดีมีน้าใจ และมีจิตวิญญาณที่ดี คุณลักษณะของ
อาจารย์ใหญ่อยู่ที่การเสียสละเพื่อให้ได้งานที่ต่อเนื่อง โดยมีแรงจูงใจในการทางานที่ใช้เงินน้อยแต่ได้งานมาก และ
เป็นผู้นาที่เข้มแข็ง
3. การเปรียบเทียบต่อภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมีภาวะผู้นา
มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดใหญ่ สอดคล้องกับ Rice, W.L. (2007 : 378-A) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง พฤติกรรมของอาจารย์ใหญ่ ในโรงเรียนประถมศึกษาตามทรรศนะของอาจารย์ใหญ่ และครูโรงเรียน
ประถมศึกษาเขตแม่น้าซาวานนาห์ ตอนกลางของรัฐจอร์เจีย โดยทดสอบนัยสาคัญของความแตกต่างของทัศนะของ
อาจารย์ใหญ่และครูที่มีต่อพฤติกรรมผู้นาของอาจารย์ใหญ่ในเรื่องต่อไปนี้การเป็นแบบอย่าง ความสามารถในการ
ประนีประนอม ความอดทนต่อความไม่แน่นอน ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคน การวางแผน ความอดทนต่อ
การขาดระเบียบวินัย การรู้จักบทบาทของตนเอง การมีวิจารณญาณ การเน้นผลงาน ความสามารถในการบูรณาการ
มุ่งความเจริญก้าวหน้า ผลการวิจัยพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญระหว่างทัศนะของอาจารย์ใหญ่และครู
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมผู้นาของอาจารย์ใหญ่ในด้านความสามารถ
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการศึกษาไปใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาผลการศึกษานี้ ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาภาวะผู้นา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และเป็นแนวทางการพัฒนาผู้นาในระดับต่าง ๆ ขององค์การทางการศึกษา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาด้านต่าง ๆ กับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ด้วยรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม
2.2 ควรพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นา ผู้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของ
องค์การ เพื่อใช้เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม
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ความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
TEACHER PROFESSIONAL IN THE EDUCATION REFORM ERA IN SCHOOLS UNDER
THE OFFICE OF UDON THANI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3
ศุภกร บุญไชย1 และ ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Supakorn Boonchai1 and chaiyuth Sirisuthi2
Educational Administration,Nakhon Phanom University
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จาแนกตามเพศ ขนาด โรงเรียน และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประชากร จานวน 2,475 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จานวน 345 คน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multistage Sampling) เครื่องมือที่ ใช้ เป็ นแบบ สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่ าอานาจจาแนก
ระหว่าง 0.73 – 0.87 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จาแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ .01 ความ
คิดเห็นของครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันต่อความเป็น
ครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ครู,ครูมืออาชีพ,ปฏิรูปการศึกษา
Abstract
The objectives of this study were to study and to compare professionalism in the
education reform era in schools under the office of Udon Thani Primary education service area
office 3. The populations are 2,475 persons. The samples were 345 teachers in Udon Thani
Primary education service area office 3, in academic year 2018 selected by Multistage Sampling.
The instrument was a five-rating scale questionnaire with the discrimination between 0.73 – 0.87
and the reliability of 0. 96. The statistics for the analysis were percentage, mean, standard
deviation, t-test and F-test.
The results were
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1. as follows: professionalism in the education reform era in schools under the office
of Udon Thani Primary education service area office 3 was found at high level.
2. The opinions of the teachers who had different sex about professionalism in the
education reform era in schools under the office of Udon Thani Primary education service area
office 3 were statistically different at the . 01 level. The opinions of the teachers who had
different sizes about professionalism in the education reform era in schools under the office of
Udon Thani Primary education service area office 3 were statistically not different.
Keywords: Teacher , Professionalism in The Education, the education reform
บทนา
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวัน จนได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิ
วัตน์และเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based society and Economy) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
เป็นไปอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการในทุกวิชาชีพ จาเป็นต้องปรับตัวอย่างมากจึงจะนาไปสู่ความสาเร็จ และความ
เจริญก้าวหน้า (ธีระ รุญเจริญ. 2553 : 7) โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ผลักดันให้ทุกประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลง
วิธี ก ารคิ ด ที่ ส ร้ างสรรค์ และพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของประเทศเพื่ อ สร้ างความเข้ ม แข็ งให้ เศรษฐกิ จ สามารถ
เจริญ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการกาหนดยุท ธศาสตร์ วิสัยทั ศน์โลกที่ ชัดเจนในเวทีระดับโลกและองค์การต้อง
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาตนเอง ไปสู่การเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่
อย่างต่อเนื่อง (พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร. 2552 : 34) และต้องมีการเตรียมปัจจัยที่มีความสาคัญยิ่งคือ “คน” ถึงกับมี
คากล่าวที่ว่า ถ้าชุมชนใดหรือประเทศใดไม่สามารถพัฒนาปัจจัยที่เป็นคนได้ ก็จะไม่สามารถพัฒนาอย่างอื่นได้มาก
นัก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง และเป็นที่ยอมรับกันว่า เครื่องมือที่สาคัญที่จะใช้พัฒนา “คน”
ให้มีคุณค่าต่อมิติการพัฒนาในด้านต่างๆ นั้นคือ “การศึกษา” (วิโรจน์ สารรัตนะ. 2553 : 342) ดังนั้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กาหนดว่า รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รบั การศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรั ฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการ
ดาเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
จากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) กล่าวถึง การเตรียมพร้อม
ด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้อ งกับความ ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560 : 4) และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการจั ด
การศึกษา มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็น ไป เพื่อพัฒ นาคนไทยให้เป็นมนุษ ย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณ ธรรม มีจริยธรรม และวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 8)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552 – 2561 ซึ่งมี
วิสัยทัศน์ที่ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพในปี 2561 โดยมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย การเพิ่ม
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โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และยังได้กาหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไว้ 4 ประการ ได้แก่
การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ และการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนทั่วประเทศที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2553 นั้น เพื่อให้การ
พัฒ นาคุณ ภาพผู้เรี ยนสอดคล้องตามจุดเน้ นของการปฏิ รูปการศึกษาและมีแผนการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ
ชัดเจนต่อการนาไปปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดให้มีจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสาหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลสู่ การเพิ่มคุณภาพ
ผู้เรียน (กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ . 2554 : 63-65)
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ครู คือ ผู้กาหนดอนาคตของชาติ ชาติใดก็ตามที่ได้ครูเป็นผู้มีความรู้เป็นคนเก่ง เป็นคนเสียสละตั้งใจ
ทางาน เพื่อประโยชน์ของนักเรียน ชาตินั้นจะได้พลเมื องที่เก่งและฉลาดมีศักยภาพและมีความสามารถที่จะแข่งขัน
กับทุกประเทศในโลกได้ (รุ่ง แก้วแดง. 2553 : 1)
ศศิ ธร ขัน ติ ธรางกู ร (2551 : 1 - 19) ได้ ให้ ค วามหมายของ ครูมื อ อาชีพ หมายถึ ง ครูที่ มี ค วามรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่สอน มีความสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีประสิ ทธิภาพ รวมถึงต้องพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของตนเองอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ศิริชัย นิ่มทอง (2557 : 37) ได้ให้ความหมายของ ครูมืออาชีพ หมายถึง ครูที่มีทักษะในการทางานประ
จาเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
สรุปได้ว่า ครูมืออาชีพ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุค
สมั ยที่ เป ลี่ ย นไป มี ความสาม ารถในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ครบ ทุ ก ด้ า น มี ค วามพ ฤติ ดี
มีจรรยาบรรณแห่งความเป็นครู มีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อนครู และนาความรู้ความสามารถมา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 3) ได้กาหนดกรอบความคิดสาหรับสมรรถนะครู
ไทยที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ได้ แ ก่ ด้ า นสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional
Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ดังนี้ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การ
บริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น การวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ แ ละการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น ภาวะผู้ น าครู แ ละการสร้ า ง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554 : 141-144) ให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นที่ครูจะต้องมีการพัฒนา
ตนเองและเพื่อนครู โดยมีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง เชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถพัฒนาเป็นครูผู้นาพัฒนาเพื่อนครู การ
เป็นแบบอย่างทางการสอนโดยใช้วิธีสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน มีการทางานเป็นทีม และมีเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นผู้นาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้ได้รับการ
ยอมรับ
วิจารณ์ พานิช (2555 : 1) ได้บรรยายในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6 ของสมาคมเครือข่ายพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจาปี การศึกษา 2554 เรื่อง “การศึกษามุ่งผลลัพธ์
ก้าวสู่บัณฑิตคุณภาพในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 โดยกล่าวสรุปในตอนหนึ่งว่า บทบาทหน้าที่
ของครูในศตวรรษที่ 21 นี้ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นครูเพื่อศิษย์ครูต้องมีทักษะใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ใน
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การประกอบอาชีพครู จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้ า นการสื่ อ สาร ซึ่ งการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ครู ให้ มี คุ ณ ภาพนั้ น จะต้ อ งพั ฒ นาด้ ว ยรู ป แบบที่
หลากหลายเพื่อให้สามารถทาหน้าที่ในความเป็นครูได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ประกอบด้วย 1) ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 3) ความสามารถด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ได้เสนอแนวคิดสรุปได้ว่าลักษณะครูในโลกศตวรรษที่ 21 ต้องมีการปรับ
บทบาทของตนเองและมีก ารฝึก ปฏิ บั ติก ารสอนให้เกิ ดเป็น ทั กษะการสอนต่ างๆ ด้ านสารสนเทศและการสร้าง
เครือข่ายมากขึ้น เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถนาไปใช้
ดารงชีวิตประจาวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารผ่านระบบดิจิตอล นอกเหนือไปจาก
องค์ความรู้ดั้งเดิมตามหลักวิชาของครู ร่วมกับการใช้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในชั้นเรียนของครู
เคลลาฟ และเคลลาฟ (Kellough & Kellough, 2007 : 115-120) แนะนาเกี่ยวกับการจัดชั้น เรียนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนี้
1. พิจารณาถึงการจัดห้องเรียนทางกายภาพ ควรจัดห้องเรียนให้มี ความยืดหยุ่น เหมาะสมกับแต่ละ
กิจกรรมการเรียนการอสน เช่น หากต้องการกระตุ้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็ใช้จัดที่นั่งเป็นกลุ่ม และหาก
ต้องการให้นักเรียนได้ทากิจกรรมด้วยตนเองก็ให้นั่งเรียนที่นั่งห่างกัน เป็นต้น
2. สร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก คาแนะนาในการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก มีดังนี้
2.1 แนะนาพฤติกรรมของบุคคลที่ควรปรับปรุงไม่ใช่ตาหนิบุคคล
2.2 ไม่มีการแบ่งแยกพวกของนักเรียน
2.4 ในการกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ควรใช้คาว่า “ให้ปฏิบัติดีกว่าใช้คาว่า
“อย่า (ปฏิบัติ)”
2.5 ครูต้องเป็นคนที่น่าสนใจ มองโลกในแง่ดีและมีความกระตือรือร้น
2.6 กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นตั้ งเป้ า หมายให้ สู งและมี ค วามเป็ น ไปได้ และแสดงให้ นั ก เรี ย นเห็ น ถึ ง
ความก้าวหน้าของตนเองเพื่อให้เป้าหมายของเขาบรรลุผลสาเร็จ รวมทั้งครูต้องแสดงให้นักเรียนทุกคนเห็นว่า ครูมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของนักเรียนที่จะประสบผลสาเร็จ
2.7 ช่วยเหลือนักเรียนในการพัมนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนแบบร่วมมือ
2.8 ให้นักเรียนมีสว่นร่วมในทุกด้านทีเ่ กี่ยวกับการเรียนรู้ของพวกเขา รวมทั้งการวางแผนกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
2.9 ทาให้นักเรียนู้อย่างสนุกสนาน
2.10 รับทราบและให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีพฤติกรรมเชิงบวกและที่ประสบผลสาเร็จ
2.11 ส่งข้อความเชิงบวกและง่ายต่อการเข้าใจไปยังพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียน
2.12 ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายน่าสนใจและมีความเหมาะสม
3. พฤติกรรมที่ครูควรหลีกเลี่ยงในการกระตุ้นนักเรียน
3.1 หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนด้วยกันหรือระหว่างห้อง
3.2 หลีกเลี่ยงการแข่งขันระหว่างนักเรียนเว้นกรณีที่นักเรียนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะชนะ ในการ
แข่งขันครูควรคานึงหรือตั้งเกณฑ์เกี่ยวกับความพยายามของนักเรียน (หรือบางทีระดับของความโชคดี) มากกว่า
ระดับความสามารถ และแสดงความชื่นชมในความพยายามของนักเรียนทั้งชั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้
3.3 กระตุ้นนักเรียนทุกคนไม่ให้ยอมแพ้กลางคันในระหว่างการแข่งขัน ให้นักเรียนทาให้สาเร็จแม้
ไม่ใช่เป็นคนแรกหรือทีมแรก
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4. ทาความรู้จักนักเรียน เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนดาเนินการไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล
ครูต้องจัดกิจกรรมกโดยคานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ความสามารถในการเรียนรู้ รวมทั้งความต้องการที่
จะพัฒนาและความสนใจของนักเรียน
5. จาชื่อและเรียกชื่อนักเรียนให้ได้โดยเร็วที่สุด นักเรียนจะปรทับใจหากครูสามารถจาชื่อของพวกเขา
ได้ การจาชื่อนักเรียนและเรียกชื่อได้ถูกต้อง เป็นกลยุทธ์ของการจูงใจที่สาคัญ
6. ให้นักเรียนแนะนาตัวเองหรือตอบคาถามเกี่ยวกับตัวเองในสัปดาห์แรกเปิดเรียน
7. สังเกตุนักเรียนในชั้น ครูต้องเดินไปทั่วๆ ในห้องเรียน และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนทั้ง
ที่เป็นคาพูดและเป็นท่าทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทางานกลุ่ม ซึ่งจะทาให้ครูทราบมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทักษะและ
ความสนใจของนักเรียน
8. สังเกตและพูดคุยกับนักเรียนนอกชั้น เป็นวิธี การหนึ่งที่จะรู้นักเรียนมากยิ่งขึ้นก็คือการสังเกตพวก
เขาในกิจกรรมนอกชั้นเรียน
9. การประชุมและสัมภาษณ์นักเรียน การประชุมกับนักเรียนหรือบางครั้งกับครอบครัวของนักเรียนก็
เป็นโอกาสหนึ่งที่ครูจะได้แสดงถึงความสนใจในนักเรียนแต่ละคน
10. รู้จักนักเรียนจากการเขียนและการตอบแบบสอบถาม ควรกระตุ้นให้นักเรียนเขียนและครูควรอ่าน
งานที่นักเรียนเขียนอย่างละเอียด ครูบางคนอาจใช้แบบสอบถาม ซึ่งจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการมอบหมาย
งานที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน และครูต้องระวังว่าคาถามที่ครูให้นั้นต้องเป็นคาถามที่นักเรียนสามารถเลื อกได้
ว่าจะตอบหรือไม่ และต้องคานึงถึงความเป็นส่วนตัวของนักเรียนอีกด้วย
11. ระเบียนสะสมของนักเรียน การอภิปรายร่วมกับเพื่อนครู รวมทั้งการเยี่ยมบ้าน จะได้ข้อมูลที่ทาให้
ครูรู้จักนักเรียนของตนมากยิ่งขึ้น
สรุปได้ว่า การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง ความสามารถของครูในการควบคุมดูแลห้องเรียน และ
นักเรียนในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ตั้งแต่การรู้จักนักเรียนรายบุคคล ความเข้าใจถึงธรรมชาติของนักเรียน การ
จดจานักเรียน การใช้กริยา ท่าทางกับนักเรียน การออกแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน การออกระเบียบข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน การตั้งคาถาม ความสนใจของครูต่อนักเรียน การจัดเก็บข้อมูล
นักเรียน ตลอดจนการติดต่อกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน
การพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
ยนต์ ชุ่มจิต (2553 : 186-191) กล่าวว่า ในการพัฒนาครูนั้นจะต้องเน้นไปที่การพัฒนาตนของครูแต่ละ
คนเสียก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูแต่ละคนได้พัฒนาศักยภาพของตนให้เจริญเต็มที่ เมื่อครูมีความเจริญงอกงาม มีความ
สมบู รณ์ อ ย่างเพี ยงพอแล้ว ย่อมเป็น ปั จจัยสาคั ญ ที่ จะร่วมด้วยช่วยกัน พั ฒ นาองค์ กรให้ เจริญ ก้าวหน้ า สามารถ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนด ไม่ว่าบุคคลที่เป็นครูนั้น จะมีคุณวุฒิมากน้อยเพียงใด สอนในระดับใด จะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ทั้งนี้เพราะความเจริญ ก้าวหน้าเป็นคุณ ลักษณะที่สาคัญ ยิ่งของมนุษย์
บุคคลอื่นจะใช้ความเคารพยกย่องในความรู้ความชานาญของบุคคลที่มีความเจริญ ก้าวหน้า ความสามารถของ
บุคคลจะสัมพันธ์กับความเข้าใจในงานที่กาลังปฏิบัติ และที่สาคัญยิ่ง คือ บุคคลที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพย่อม
เป็นบุคคลที่มีคุณค่าและควรให้การสนับสนุนเพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ที่สาคัญต่อไป
บุญนาค ทับทิมไทย (2557 : 31) กล่าวว่า การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และวิชาที่สอน โดยได้
จากการศึกษาค้นคว้าหนังสือ เอกสาร วารสารทางวิชาการ งานวิจัย การศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุม อบรม และ
สัมมนา
ศิริชัย นิ่มทอง (2557 : 51) การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ หมายถึง การกระตุ้น
ส่งเสริมให้ครูมีคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ให้โอกาสครูได้เลือกวิธีการพัฒนาด้วยตนเองศึกษาหา
ความรู้เพิ่ ม เติ ม ในเรื่อ งต่ าง ๆ ด้ วยวิธี ก ารที่ ห ลากหลาย เช่ น การอบรม สั ม มนาการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู งขึ้ น
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทั้ง มีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
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สรุปได้ว่า การพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ หมายถึง การวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง การสืบค้นข้อมูลใน
เนื้ อ หาวิ ชา หรื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ที่ น่ าสนใจ โดยการค้ น คว้ า หนั งสื อ เอกสาร วารสารทางวิช าการ งานวิ จั ย
การศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในเนื้อหาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อพัฒนางานตลอดเวลา
และการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยนต์ ชุ่มจิต (2553 : 264-284) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ครูต้องติดตามและเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอลมี
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนรู้ของครูสามารถกระทา
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นครูจึงต้องติดตามเพื่อเรียนรู้และเข้าใจในการนาสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
ศิริชัย นิ่มทอง (2557 : 48) กล่าวว่า เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง ที่
จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อพัฒนาวงการศึกษาให้ ทันต่อความเจริญของสังคมโลก และเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556 : 329) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัด การศึ ก ษา ยั งต้ อ งมี การผสมผสานเทคโนโลยี เข้ ากั บ เนื้ อ หาและวิธี การสอน (pedagogy) โดยใช้ เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่อีกด้วย เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ชีวิ ต มี พ ลวั ต มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ การเชื่ อ มต่ อ และมี ส่ ว นร่ ว ม ใช้ สื่ อ ผสมอย่ า ง
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหา
ได้เอง ค้นหา-แก้ไข-จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่
รวดเร็วและต่อเนื่อง
สรุป ได้ ว่า ความสามารถในการใช้อุ ป กรณ์ เทคโนโลยีส ารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ สามารถนาคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ และนามาใช้ในการเรียนการสอน การใช้สื่อมัลติมิเดีย การใช้โปรแกรมการศึกษาต่างๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน สามารถศึกษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต รวมถึงการกระตุ้นส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ในด้าน
การใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติม และการจัดทาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ศิริชัย นิ่มทอง (2557 : 49) การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หมายถึง การพัฒนา
ให้ครูมีความรู้มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สามารถอ่าน เขียน สื่อความหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน และใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ในระดับที่สูงขึ้น
อธิ ปั ต ย์ คลี่ สุ น ทร (2548 : เว็ บ ไซต์ ) ได้ ให้ ค วามส าคั ญ ของความสามารถในการใช้ ภ าษาอั งกฤษ
โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาการพูดและความเข้าใจภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่
ต้องการจะขยายผลต่อไป กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการสัมมนาและการประชุมกลุ่ มย่อยการปฏิรูปการเรีย น
ภาษาอังกฤษของประเทศไทย เป็ นการระดมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนและสาเหตุที่เด็กไทย
ส่วนใหญ่แม้จะเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลานานหลายปี แต่ก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ ถึงพูดได้ก็ไม่ค่อยคล่อง
และไม่กล้าเขียนภาษาอังกฤษ และจากการสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อยได้พบสภาพที่ควรแก้ไข และควรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนหลายเรื่อง เช่น การขาดครูสอนภาษาอังกฤษเป็นจานวนมาก ทาให้สถานศึกษาต้องหาทางแก้ไข
โดยจัดครูที่มิได้จบวิชาเอกหรือวิชาโทด้านภาษาอังกฤษมาช่วยสอน ซึ่งแม้จะพยายามศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนด้วย
ตนเองอย่างทุ่มเทมากมายก็ตาม แต่ครูอาจารย์เหล่านี้คงยากที่จะพูด ฟัง อ่าน และเขียนให้ถูกต้องใกล้เคียงกับการ
ได้เล่าเรียนหรือฝึกฝนมาโดยตรงก่อนไปเป็นครู
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สรุปได้ว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน โดยสามารถนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษใช้ในการสื่อสารในชีวิต ประจาวัน ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งนาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น ครู มื อ อาชี พ ในยุ ค ปฏิ รู ป การศึ ก ษาในโรงเรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จาแนกตามเพศ ขนาด โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
กรอบแนวคิด
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งกับความเป็นครูมือ
อาชี พ ในยุ ค ปฏิ รู ป การศึ ก ษาในโรงเรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 3
ประกอบด้ ว ย (จั ก รพรรดิ วะทา, 2550 ; ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, 2553 ; อาภารัต น์
ราชพัฒน์, 2554 ; วิจารณ์ พานิช, 2555 ; วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556 ; สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556 ; ณัฐมน
พั น ธุ์ ช าตรี , 2559 ; Hoy และ Miskel, 2001 ; Richardson Ackerman and Sarah Mackenzie, 2006)
ประกอบด้วย 1) การมีความรู้ในวิชาที่สอน 2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 3) การพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ 4)
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สมมติฐานการวิจัย
1. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 แตกต่างกัน
2. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 แตกต่างกัน
3. ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา
ของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผู้ศึกษาได้กาหนดแนวทางการศึกษาตามลาดับดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ คือ ครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในปี
การศึกษา 2560 แยกเป็นครูโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 731 คน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน1,040 คน โรงเรียน
ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จานวน 704 คน รวมทั้งสิ้น 2,475 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คือ ครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในปี
การศึกษา 2560 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยดาเนินการตามลาดับต่อไปนี้
1) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางของเครจชี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.
1970 : 608; อ้างอิงมาจาก วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2553 : 40) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 333 คน ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่า ใน
ที่นี้ผู้ศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 345 คน
2) การดาเนินการสุม่ ตัวอย่าง ดาเนินการดังนี้
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2.1) แบ่งขนาดโรงเรียนออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่
2.2) ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม กาหนดสัดส่วนโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็กร้อยละ 100
โรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 50 และโรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 70 ได้โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 13 โรงเรียน
โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 37 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 19 โรงเรียน รวม 69 โรงเรียน
2.3) ครูผู้สอน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธี จับฉลากในโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง กาหนดอัตราส่วนโรงเรียน : ครู เป็น 1:5 จะได้ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 65 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง จานวน 185 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 95 คน รวม 345 คน
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้ว นามาจัดเรียนลาดับแบบสอบถาม แล้ว
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศและขนาดของ
โรงเรียนโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 คุณลักษณะของความเป็นครูมืออาชีพ ในยุคปฏิรูป
การศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมและเป็นรายด้าน
กาหนดเกณฑ์คะแนนในแบบสอบถาม กาหนดไว้ 5 ระดับ คือ
มากที่สุด
ให้คะแนน
5
คะแนน
มาก
ให้คะแนน
4
คะแนน
ปานกลาง ให้คะแนน
3
คะแนน
น้อย
ให้คะแนน
2
คะแนน
น้อยที่สุด ให้คะแนน
1
คะแนน
การแปลความหมาย โดยพิจารณาจากการแปลค่าเฉลี่ยของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 118) ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สดุ
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง ปฏิบัติมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง ปฏิบัติน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด
3. เปรียบเทียบความเป็น ครูมืออาชีพ ในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จาแนกตามเพศของครูใช้การทดสอบค่า
t (t-test)
4. เปรียบเทียบความเป็น ครูมืออาชีพ ในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึก ษาอุ ดรธานี เขต 3 ตามความคิ ดเห็ น ของครูผู้ สอน จ าแนกตามขนาดของโรงเรี ยนใช้ ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึง
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe’
4. เปรียบเทียบความเป็น ครูมืออาชีพ ในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึง
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe’
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
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1. ขอหนังสือแนะนาตัวผู้ศึกษาค้นคว้า จากสานักบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยนครพนม
เสนอถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจากครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3
2. นาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ส่งให้ผู้บ ริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูล
3. ผู้ศึกษาค้นคว้าชี้แจงวัตถุประสงค์กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งว่าข้อมูลทีไ่ ด้จากผู้ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลและจะไม่มีผลต่อการปฏิบัตงิ านของครูและสถานศึกษา
4. ผู้ศึกษาขอรับ – ส่ง แบบสอบถามด้วยตนเองตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
5. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูป
การศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองจาก
คุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพ จานวน 1 ชุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check
list) ประกอบด้วย เพศ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 ความเป็ น ครู มื อ อาชี พ ในยุ ค ปฏิ รู ป การศึ ก ษาในโรงเรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มี 5 ด้าน ได้แก่
1. การมีความรู้ในวิชาที่สอน
2. การบริหารจัดการชั้นเรียน
3. การพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
4. ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยมีลักษณะคาถามเป็นมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Liker’ five
Rating scale) (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2553 : 132) กาหนดเกณฑ์วัดระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา
ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นครูมืออาชีพในยุค
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การมี
ความรู้ในวิชาที่สอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ กาหนดเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) ชนิด 5 ระดับตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) และดาเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างเครื่องมือ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการสร้างเครื่องมือลักษณะเป็น
แบบสอบถาม
1.2 สร้างแบบสอบถาม นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและแนะนาในการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ผู้ศึกษาค้นคว้ากาหนดไว้ และปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
194

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

1.3 นาร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงด้านโครงสร้าง เนื้อหา เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ตอบแบบสอบถามและสามารถวัดได้ตรงตาม
จุดประสงค์ที่ต้องการวัด แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย
1.4 ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถาม (Index of congruence–IC) ใช้เกณฑ์ 0.5 และผลการ
หาค่า IC โดยการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปไว้
ปรากฏว่าได้ค่า IC ระหว่าง 0.80 – 1.00
1.5 นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้าย
1.6 นาแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปทดลอง (Try out) กับครูในอาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ที่
ไม่ ใช่กลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 50 คน แล้วนามาหาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถาม จาแนกเป็ นรายข้อกับราย
คะแนนรวม โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Item total correlation) ของเพียร์สัน (Pearson)
1.7 ค่ า อ านาจจ าแนก โดยวิ ธี ก ารหาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (Item – Total Correlation)
ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า r ตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไปไว้ และนามาหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (Reliability) ปรากฏว่า ค่าอานาจจาแนกทั้งฉบับของแบบสอบถามความเป็นครูมืออาชีพในยุ ค
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อยู่ระหว่าง 0.73 ถึง
0.87 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96
1.8 นาแบบสอบถาม ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 345 คน ได้แบบสอบถามกลับมา 345 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือในการศึกษาโดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of congruence) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1.2 ค่ าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม ใช้ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์อ ย่ า งง่าย (Item Total
Correlation) ของเพียร์สัน
1.3 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient)
ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 สถิติพื้นฐาน
2.1.1 ร้อยละ (Percentage)
2.1.2 ค่าเฉลี่ย ( X )
2.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน
3.1 การทดสอบค่า (t-test) (Independent Samples)
3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ถ้าพบความแตกต่างกันจะใช้การทดสอบด้วย
วิธีของ เชฟเฟ่ (Sheffe’)
ผลการศึกษา
1. ระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุค
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
คือ การมีความรู้ในวิชาที่สอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
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1.1 ด้านการมีความรู้ในวิชาที่สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ
แรก คือ นาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในสาระ
วิชาที่ทาการสอน และ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร และนามาใช้วางแผนในการจัดการเรียนการสอน
1.2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 8 ข้อ และระดับปานกลาง 2 ข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ การจัดห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการมีสภาพปลอดภัยและสะอาด การสร้างกฏ ระเบียบ ข้อตกลงให้นักเรียนปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน และ
อบรมสั่งสอนนักเรียนโดยร่วมมือกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
1.3 ด้านการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ การวางแผนการพัฒนาตนเองครอบคลุมทุกด้าน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่าเสมอ
1.4 ด้านความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ และระดับปานกลาง 8 ข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก
คือ มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีการศึกษา และมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
1.5 ด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับ มาก 1 ข้อ และระดับ ปานกลาง 9 ข้อ เรียงล าดั บจากมากไปหาน้ อย 3 ล าดั บแรก คือ เป็ น
แบบอย่างให้นักเรียนในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ได้เข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ และมีสื่อหรือใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
2. ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จาแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน
3. ความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีความรู้ในวิชาที่สอน และด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุค
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
คือ การมีความรู้ในวิชาที่สอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เพราะครูได้นา
ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หาความรู้เ พิ่มเติมด้วยตนเองในสาระวิชาที่ทา
การสอน และมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร และนามาใช้วางแผนในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถใน
การจัดห้องเรียน เช่น สามารถจัดห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทีม่ ีสภาพปลอดภัยและสะอาด การสร้างกฏ ระเบียบ
ข้อตกลงให้นักเรียนปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน และอบรมสั่งสอนนักเรียนโดยร่วมมือกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของเคลลาฟ และเคลลาฟ (Kellough & Kellough, 2007 :
115-120) ที่ ได้แนะนาเกี่ยวกับการจัดชั้นเรี ยนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยจะต้องพิจารณาถึงการจัดห้องเรียนทาง
กายภาพ ควรจัดห้องเรียนให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการเรียนการอสน เช่น หากต้องการกระตุ้น
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ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็ใช้จัดที่นั่งเป็นกลุ่ม และหากต้องการให้นักเรียนได้ทากิจกรรมด้วยตนเองก็ให้นั่งเรียน
ที่ นั่ งห่ างกั น และต้ อ งกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นตั้ งเป้ าหมายให้ สู งและมี ค วามเป็ น ไปได้ และแสดงให้ นั ก เรีย นเห็ น ถึ ง
ความก้าวหน้าของตนเองเพื่อให้เป้าหมายของเขาบรรลุผลสาเร็จ รวมทั้งครูต้องแสดงให้นักเรียนทุกคนเห็นว่า ครูมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของนักเรียนที่จะประสบผลสาเร็จ อีกทั้งครูยังมีการศึกษาหาความรู้อยู่อย่างสม่าเสมอ
โดยมี ก ารวางแผนการพั ฒ นาตนเองครอบคลุ ม ทุ ก ด้ านพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อ เนื่ อ งตามแผนที่ วางไว้ และเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในการแสวงหาความรู้และพัฒนา ตนเองอย่างสม่าเสมอ
2. ความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ส อนต่ อ ความเป็ น ครู มื อ อาชี พ ในยุ ค ปฏิ รู ป การศึ ก ษาในโรงเรี ย น สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จาแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน ชูชาติ พวงมาลี (2550 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของครูมืออาชีพ ของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย พบว่า ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะครูมืออาชีพของ
โรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบความเห็นพบว่า
ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน และผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนประถมศึกษามีความเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะครูมืออาชีพของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับเห็นด้วย เมือเปรียบเทียบความเห็นคุณลักษณะครูมืออาชีพของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียน
ในฝัน พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
3. ความเป็ น ครู มื อ อาชี พ ในยุ ค ปฏิ รู ป การศึ ก ษาในโรงเรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยด้านการมีความรู้ในวิชาที่สอน และด้านการบริหารจัดการ ชั้นเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันจะได้รับการสนับสนุน หรือ
การส่งเสริมการใช้สื่อต่างกัน อีกทั้งบางโรงเรียนครูจะต้องปฏิบัตอหน้าที่การสอนและงานสนับสนุนการเรียนการ
สอนมากพอๆ กัน เป็นเหตุให้ค รูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานที่
แตกต่ างกั น สอดคล้อ งกั บ นภดล จิน ตประสาท (2554: 67) พบว่า ในการด าเนิ น งานตามแนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามทัศนะของครู ผู้บริหารควรให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอน
เนื่องจากต้องทางานสายสนับสนุนการสอน และครูบางท่านไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสอนได้ จานวน
ครูน้อยแต่มีปริมาณงานมากจึงมีผลต่อการบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการศึกษาไปใช้
1. โรงเรียนหรือสานักงานเขตที่มีหน้าที่ในการพัฒนาครูและบุคลากรควรนาผลการศึกษาไปเป็น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาครู และบุคลากรให้ถูกต้องตามความจาเป็นในการพัฒนา
2. โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีระบบการประเมินความ
ต้องการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร พร้อมทั้งมีระบบติดตามการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนา และนารูปแบบที่ได้ไปพัฒนาครูและบุคลากรตามบริบทที่
เหมาะสมกับครูและบุคลากรในแต่ละบริบท
2. ควรมีการศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการศึกษาจาก
สภาพปัจจุบัน และสภาพความต้องการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร เพื่อนามาพัฒนาให้เป็นไปตามบริบท และ
ความต้องการของครูและบุคลากร

197

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561). กรุงเทพฯ:
บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จากัด.
กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์. (2554). จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เส้นทางสู่ความสาเร็จในการปฏิรปู
การศึกษา ในทรรศวรรที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561), วารสารวิชาการ, 14, 2-13.
ชูชาติ พวงมาลี. (2550). คุณลักษณะของครูมืออาชีพของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย. วิทยานิพนธ์. ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา). อุดรธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ณัฐมน พันธุ์ชาตรี. (2559). การสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธีระ รุญเจริญ. (2553). ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
เพื่อปฏิรูปรอบสองและประเมินภายนอกรอบสาม. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง.
นภดล จินตประสาท. (2554). การดาเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองนราธิวาส ตามทัศนะของครู. สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์สุวรี ิยาสาส์น.
บุญนาค ทับทิมไทย. (2557). การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพ
ของครู โรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตราชเทวี.
สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติขจร. (2552). แนวคิดยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน.
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2556). การจัดทายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ.
ยนต์ ชุ่มจิต. (2553). วิชาชีพครู. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
รุ่ง แก้วแดง. (2553). ปฏิวัติการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2553). สถิติประยุกต์สาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาส์น.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิ์วงศ์.
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2553). แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 8.
กรุงเทพฯ: หจก. ทิพยวิสุทธิ์.
________. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษากรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ :
หจก.ทิพยวิสุทธ
ศศิธร ขันติธรางกูร. (มีนาคม 2551). “การจัดการชั[นเรียนของครูมอื อาชีพ,” วารสารครุศาสตร์.
1 (2) : 1 - 19.
ศิริชัย นิ่มทอง. (2557). คุณลักษณะของความเป็นครูมืออาชีพและแนวทางการพัฒนาครูตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา. (2556). คู่มือการปฏิบัติงานการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.
กรุงเทพฯ : สานักงานเลขาธิการคุรุสภา.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ :
198

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

สานักบริหารการมัธยมศึกาตอนปลาย โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2551). สภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551 ปัญหาความเสมอภาค
และคุณภาพของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.
อาภารัตน์ ราชพัฒน์. ( 2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาของครูในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน. วิทยานิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Hoy, Wayne K. and Cecil G, Miskel. (2001). Educational Administration : Theory, Research
and Practice. 6th ed. Mc Graw – Hill International Edition 2001.
Kellough, Richard D. and Kellough, Noreen G. (2007). Secondary School Teaching: Guide to
Methods and Resources. 3rd NJ: Pearson Merrill Prentice Hell.
Richardson, A. and Mackenzie, S. (2006). Identified the characteristics and responsibilities
of teacher lead.

199

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

การศึกษาคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตสะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตามแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (Re-Profiling)
A Study of Suan Dusit Spirit Characteristics Reflect to Identities of Suan Dusit
University Follow to Strategy Shifts Guidelines in New Group University
(Re-Profiling)
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บทคัดย่อ
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต (Suan Dusit Spirit) เป็นคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ตามการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความ
เป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive
Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จาแนกตามสังกัด ตัวอย่างวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนเรียนใน
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 627 คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามแบบมาตรประมาณค่ า 5 ระดั บ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ในภาพรวมคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อ
พิจารณารายด้านนักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตด้านความอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
ความเสียสละเอื้ออาทร และด้านการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย ตามลาดับ 2) เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาจาแนกตามสังกัดพบว่า นักศึกษาที่อยู่สังกัดต่างกันมีค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, การปรับยุทธศาสตร์
Abstract
Suan Dusit Spirit Characteristics are characteristic that reflect to the identities of Suan
Dusit University, follow to university strategic shifts in the production of quality graduates and full
of Suan Dusit Spirit Characteristics that to meet the labor market needs. This research was a
descriptive research. The purpose of this research were to investigate and compare
Suan Dusit Spirit Characteristics level of undergraduate students of Suan Dusit University. The
research sample consisted of 627 undergraduate students of Suan Dusit University from different
group of faculty in academic year 2017. The data were collected through a questionnaire. Data
were analyzed by descriptive statistics and One-way ANOVA analysis.
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The findings were as follows; 1) Overall, the Suan Dusit Spirit Characteristics was high
all terms. By considering each of the aspect found that undergraduate students that have levels
of Suan Dusit Spirit Characteristics were in terms of humility at the highest level, sacrifice and
love and faith university respectively. 2) Furthermore, The comparative study among
undergraduate students who have different demographic found that the Suan Dusit Spirit
Characteristics of undergraduate students from different group of faculty were differences in
overall aspect significant at p 0.01.
Keywords : Suan Dusit Spirit Characteristics, Suan Dusit University, Re-Profiling
บทนา
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาระดับสูงที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพต่าง ๆ และเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นกาลังสาคัญที่ช่วยหล่อหลอมทั้งทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมให้กับผู้เรียนเพื่อให้ดารงอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดี จึงนับว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทสูงที่เป็นพลังขับเคลื่อนและส่งเสริม
การพัฒนาประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
ด้วยการสร้างบุคลากรที่จะเป็นพลังสมองของประเทศที่ มีคุณภาพ ดังนั้นการศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงเป็นปัจจัยที่
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็ นพื้นฐานสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต มหาวิทยาลัยจึง
ต้องดารงและมุ่งมั่นพัฒนาสถานะความเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่เป็นคลังสมองของชาติ การวิจัยพัฒนาองค์
ความรู้ และการเสริมสร้างคุณ ค่าของบัณ ฑิต (ราชบัณ ฑิตยสถาน, 2554 ; สุจิตรา บัวหมื่นไวย และเพิ่มเกียรติ
ขมวัฒนา, 2557; สุบิน ยุระรัช, 2556)
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงได้มีการมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ แต่ด้วยสภาพปัญหาและ
สถานการณ์ ในสังคมปัจจุบันเป็นเงื่อนไขสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาผู้เรียน มหาวิทยาลัยจึงต้องตระหนักถึง
ภารกิจที่สาคัญ นั่นคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อให้บัณฑิตตอบสนองความต้องการของสังคม (สุจิตรา บัวหมื่น
ไวย และเพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา, 2557; สุบิน ยุระรัช, 2556) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงวางรากฐาน
การพัฒนาบัณฑิตด้วยกระบวนการปรับปรุงยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Re-Profiling) เพื่อส่งเสริมให้
มหาวิท ยาลัยเกิ ดกระบวนการขับ เคลื่อ นตามศัก ยภาพ และความเป็ นเลิศ ของสถาบั นเพื่ อสร้างเอกลักษณ์ ของ
สถานศึกษา รวมถึงให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อรองรับความท้า
ทายในอนาคต (พินิติ รตะนานุกูล, 2559)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นับว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกากับของรัฐแห่งหนึ่งที่มีความตื่นตัวในการ
ปรับ ปรุงยุท ธศาสตร์เพื่ อ มุ่ งพั ฒ นากระบวนการสร้างและผลิ ตบั ณ ฑิ ต ให้ มีคุ ณ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในหลายสาขาวิชาและกลุ่ม สาขาวิชา รวมทั้งดาเนินการ
วิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , 2559)
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความมุ่งมั่นในการมุ่งสู่เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณ ภาพและยกระดับคุณ ภาพการศึก ษา จึงเร่งสนับสนุนการคิดค้น ริเริ่ม และดาเนินกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างและนาความรู้สู่สังคมในภารกิจการให้บ ริการ
วิชาการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างมากมาย (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , 2559) โดยประเด็นคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมเป็นภารกิจสาคัญที่มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนามาโดยตลอด ดัง
แนวทางการจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา ความว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านนักศึกษาโดย
เน้นความเป็นสวนดุสิต เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้นา ทักษะชี วิตและเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐาน
ความเป็ น ไทย และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ธรรมน าความรู้ มี บุ ค ลิ ก ภาพดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ”
(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , 2559) นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังคุณ ลักษณะของนักศึกษาที่เสริมสร้างความ
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เข้ ม แข็ งในวั ฒ นธรรมของสวนดุ สิ ต โดยเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดงความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย คื อ
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต (Suan Dusit Spirit)
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต (Suan Dusit Spirit) เป็นคุณลักษณะที่เป็นสมรรถนะหลักสาคัญของ
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก และเป็นส่วนหนึ่งที่ ทาให้มหาวิทยาลัยเกิดการขับเคลื่อนไป
อย่างมีทิศทาง จึงระบุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
ความเป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน” (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) ดังนั้นการพัฒนา
บุคคลให้สมบูรณ์นั้นต้อ งพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
หลักการศึกษา ด้วยเพราะการศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาบุคคล (ปัณพร ศรีปลั่ง และพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ,
2558) ประกอบกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อสังคมไทย บุคคลที่ จะสามารถดารงชีวิตอยู่
ท่ามกลางสภาพดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้อย่างเพียงพอมีทักษะที่ดีและทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบ
อาชีพ มีคุณสมบัติที่จะสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงเป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคม (วัสสิ
กา รุมาคม, 2558; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผลิตบัณฑิตในคณะต่าง ๆ ออก
สู่ตลาดแรงงานในแต่ละปี มีจานวนเพิ่ม มากขึ้น เป็ นล าดั บ แต่ยั งไม่ได้ เป็น หลัก ประกัน ว่าบั ณ ฑิ ตที่ จบการศึ กษา
สามารถปฏิบัติงานได้เป็นที่พึงพอใจ มีทักษะที่ดีและเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ มีความสามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อื่นได้ดี เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่บ่งชี้คุณภาพนักศึกษา และแนวทาง
การจัดการพัฒนานักศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงมุ่ง ศึกษาคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาซึ่ง
เป็นคุณลักษณะที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความ
เป็นสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในแต่ละสังกัดว่ามีระดับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตอยู่ในระดับ
ใด เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปสู่การวางแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต ของนักศึกษา
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในด้านสมรรถนะของนักศึกษาก่อนจะสาเร็จ
การศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานให้ตรงตามความต้องการขององค์กรและตลาดแรงงานได้ใน
อนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น สวนดุ สิ ต ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จาแนกตามสังกัด
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต โดยศึกษากับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่อยู่ในสังกัดที่แตกต่างกัน จึงกาหนดขอบเขตการวิจัยรวม 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การกาหนดขอบเขตด้านตัวแปรในการวิจัย คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต มาจากมโน
ทัศน์เชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (Re-Profiling) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่
1) บุคลิกภาพดี 2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน 3) การดารงตนอย่างมีคุณค่า 4) การทางานด้วยความประณีต 5) ความ
เป็ น ผู้ น า 6) ความเสี ย สละเอื้ อ อาทร 7) การแสดงความรัก และศรัท ธามหาวิท ยาลั ย 8) การมี ส่ ว นร่ วมในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และ 9) การแสดงความเป็นสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559)
ด้ า นที่ 2 การก าหนดขอบเขตด้ า นประชากร โดยพิ จ ารณาจากผลการศึ ก ษาช่ ว งก่ อ นพบว่ า
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 เป็นช่วงที่จะต้องพัฒนาให้เพียบพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
ชั้นปีที่ 1 เป็นช่วงปีแรกของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาเป็นต้องพัฒนานักศึกษาให้รู้จักตัวเองอย่างดี รวมไปถึง
ทักษะที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิตทางการศึกษา ชั้นปีที่ 2 เป็นช่วงเริ่มก้าวย่างสู่วิชาชีพ ควรมุ่งส่งเสริม กิจกรรมเสริม
ทั ก ษะชีวิ ต การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การสร้างความมั่ น ใจในตั ว เอง การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และมี ค วามรับ ผิ ด ชอบ
จริยธรรม คุณธรรม การทางานเป็นทีม และชั้นปีที่ 3 ก้าวสู่คุณลักษณะทางวิชาชีพ ควรเน้นคุณลักษณะการเป็นผู้นา
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ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา การเรียนรู้จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และชั้นปีที่ 4 ก้าวสู่
ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ โดยเน้นประสบการณ์วิชาชีพตามแต่ละสาขา (เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช , 2557 อ้างถึง
ใน เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช , ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย เนียมเทศ และณัฐวิทย์ พจนตันติ , 2559) ดังนั้นใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ จึ ง ศึ ก ษาเฉพาะนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 – ชั้ น ปี ที่ 3 ในทุ ก สั งกั ด จากส่ ว นกลาง (กรุ งเทพฯ) ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อนาข้อมูลไปกาหนดแนวทางในการพัฒนานั กศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาก้าวสู่ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และมีคุณภาพต่อไป
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ นาเสนอ 2 ตอน ประกอบด้วย มโนทั ศน์ที่ เกี่ยวข้องกั บ
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต และมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ดังนี้
มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต
มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต มาจากมโนทัศน์เชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย
กลุ่มใหม่ (Re-Profiling) โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวางรากฐานการพัฒนาบัณฑิตด้วยกระบวนการ
ปรับ ปรุ งยุ ท ธศาสตร์ อุ ด มศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ (Re-Profiling) เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เกิ ด กระบวนการ
ขับ เคลื่ อนตามศั ก ยภาพ และความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น เพื่ อสร้ างเอกลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และบูรณาการความร่วมมือ
กับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (พินิติ รตะนานุกูล, 2559)มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีการดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อให้สอด
รับกับตลาดแรงงาน โดยทั้งนี้ได้ปลูกฝังและเน้นคุณลักษณะสาคัญ คือ ความเป็นสวนดุสิต มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามี
ภาวะความเป็นผู้นา ทักษะชีวิตและเสริมสร้างสมรรถนะและเน้นทักษะสากลในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็น
ไทย ประกอบกับมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมนาความรู้ มีบุคลิกภาพดี และมี ความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต โดยประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประการแรกที่เด่นชัด คือ 1) การ
พัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานความเป็นเลิศ 2) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความ
เป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ 3) การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใน
ด้านที่มีความเชี่ยวชาญและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) โดยคุณลักษณะความเป็น
สวนดุสิตมี 9 ประการ ได้แก่ 1) บุคลิกภาพดี คือ มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นระเบียบ และประพฤติตนเหมาะสมตาม
แบบอย่างคนสวนดุสิต 2) อ่อนน้อมถ่อมตน คือ มีสัมมาคาราวะ และอ่อนน้อมถ่อมตน 3) ดารงตนอย่างมีคุณค่า คือ
ดารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าทั้งต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัย และสังคมภายนอก 4) ทางานด้วยความประณีต
คือ ทางานทุกอย่างด้วยความประณีต มีมาตรฐานและรู้จริงในสิ่งที่ทา 5) เป็นผู้นา คือ แสดงความเป็นผู้นาได้ อย่าง
เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 6) เสียสละ เอื้ออาทร คือ มีความเสียสละ เอื้ออาทร ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนร่วมงานและ
บุคคลอื่น ๆ 7) รักและศรัทธามหาวิทยาลัย คือ มีความรัก ความเข้าใจ เชื่อมั่นและศรัทธาในมหาวิทยาลัย ไม่กระทา
การใด ๆ อันนามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 8) มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน คือ มีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าที่ แห่งตนเต็มศักยภาพ มุ่งมั่นทุ่มเท และร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่ง
เดียว และ 9) แสดงความเป็นสวนดุสิต คือ แสดงความเป็นสวนดุสิตให้ปรากฏต่อสาธารณะทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจนเป็นที่ประจักษ์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559)
มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
มโนทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามาจากมโนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒ นาผู้เรียนที่
สาคัญ ประกอบไปด้วย มโนทัศน์จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมโนทัศน์คุณลักษณะศึกษา (Character Education) ดังนี้
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1. มโนทัศน์จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นการ
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ Thai Qualifications
Framework for Higher Education: TQF เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบั นอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ระบุไว้ว่ามาตรฐานการเรียนรู้ หมายถึง
ข้อกาหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้เรียนได้รับการพัฒนาระหว่าง
การศึกษา ทั้งจากการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้งในและนอกหลักสูตร ทั้ง นี้
แนวโน้มและแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะบัณฑิตที่มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม เพื่อยืนหยัดต่อสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 2) มีภาวะผู้นาที่เหมาะสม
สามารถรองรั บ ต่ อ กระแสแห่ งอนาคต ควบคู่ กั บ การมี ค วามสามารถทางความรู้ เชิ งวิ ชาการ 3) มี ทั ก ษะการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง และ 4) มีทักษะความสามารถ
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน จาเป็นต้องมีความสามารถในการบูรณาการความรู้จากแนวคิดทางวิชาการที่หลากหลาย
มีทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา
2. แนวคิดคุณลักษณะศึกษา (Character Education) โดยแนวคิดคุณลักษณะศึกษาเป็นแนวคิดที่เกิด
จากแนวคิดเชิงปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางจริยธรรมที่สาคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานของคุณลักษณะที่ดี โดยส่วนใหญ่
แล้ ว สถาบั น การศึ ก ษาก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี เหล่ านี้ ไว้ มั ก เป็ น เชิ งพฤติ ก รรมที่ ส ามารถสั งเกตได้ โดยง่า ย ซึ่ ง
คุณลักษณะศึกษา (Character Education) หรือคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมในด้านวิชาการมีความเกี่ยวข้อง
กับคุณธรรมจริยธรรมการศึกษา (Moral Education) โดยเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคคลให้มี พ ฤติกรรม จิตใจ และความคิด ที่ดีงามตามอุดมคติ ที่สังคมพึ งประสงค์ตลอดจน มีค่านิยม ตามจารีต
ประเพณี มาตรฐาน กฎเกณฑ์ ที่สั งคมได้กาหนดไว้ (Pala, 2011) นอกจากนี้ คุณ ลักษณะเชิงคุ ณ ธรรมจริยธรรม
(Educating for Character) จะมีลักษณะที่สาคัญอยู่ 2 ประการ ประแรก คือ การที่ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ และ
เป็นคนดี โดยหมายรวมถึงการรู้เกี่ยวกับความดี รักที่จะทาดี-ความดี และประการที่สอง คือ การปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กรอบจริยธรรมทางสังคมที่ดีงาม ปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมมี
หลายปัจจัย เช่น หลักสู ตร วิธีการพั ฒ นา อาจารย์ สถาบันการศึกษา เป็นต้น ซึ่ง อาจารย์นั้ น นับเป็นบุคคลที่ มี
ความสาคัญต่อกระบวนการพัฒนาและกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ คุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
ดังนั้นครูจึงจาเป็นจะต้องจะต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคนให้มีคุณ ภาพ มีความสามารถในการ
เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม
กรอบความคิดของการวิจัย
ผลการวิจัยได้สะท้อนว่านักศึกษาที่มีสังกัดต่างกันมีระดับคุณลักษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน (จิตต์ภิญญา
ชุมสาย ณ อยุธยา, 2556) ทั้งนี้คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตมาจากมโนทัศน์เชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
(Re-Profiling) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตมี 9 ประการ ได้แก่ 1) ด้านบุคลิกภาพ
ดี 2) ด้านอ่อนน้อมถ่อมตน 3) ด้านการดารงตนอย่างมีคุณค่า 4) ด้านการทางานด้วยความประณีต 5) ด้านความ
เป็นผู้นา 6) ด้านความเสียสละเอื้ออาทร 7) ด้านการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย 8) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และ 9) ด้านการแสดงความเป็นสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559)
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สังกัด/คณะ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะพยาบาลศาสตร์
6. โรงเรียนการเรือน
7. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
8. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT)
1. ด้านบุคลิกภาพดี
2. ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน
3. ด้านการดารงตนอย่างมีคณ
ุ ค่า
4. ด้านการทางานด้วยความประณีต
5. ด้านความเป็นผู้นา
6. ด้านความเสียสละเอื้ออาทร
7. ด้านการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย
8. ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
9. ด้านการแสดงความเป็นสวนดุสติ

แผนภาพที่ 1 กรอบความคิดของการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ที่ มี สั งกั ด แตกต่ า งกั น จะมี ร ะดั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
ความเป็นสวนดุสิตแตกต่างกัน
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ทาการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เรียนรายวิชา
ต่าง ๆ ซึ่งสอนโดยอาจารย์ของมหาวิท ยาลัย สวนดุ สิต ปี การศึกษา 2560 ภาคปกติ จากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
จานวนทั้งหมด 8,973 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เรียนรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งสอนโดยอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ จากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 3 ในสังกัดคณะ
ครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิท ยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ของ
มหาวิท ยาลั ย สวนดุ สิ ต การก าหนดขนาดตั ว อย่ างใช้ โปรแกรมการค านวณขนาดตั ว อย่ างส าเร็จ รู ป G*Power
version 3.1 กาหนดค่าขนาดอิทธิพลที่ระดับปานกลาง 0.25 ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจานวน 352 คน เพื่อชดเชยอัตราการตอบกลับจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 960 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ใช้สังกัดและชั้นปีเป็นชั้นในการสุ่ม
และใช้นักศึกษาเป็นหน่วยการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สุ่มชั้นปีในแต่ละสังกัดชั้น
ปีละ 40 คน รวมตัวอย่างสังกัดละ 120 คน รวมตัวอย่างทั้งสิ้น 960 คน ทั้งนี้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมีอัตราการ
ตอบกลับจานวน 627 ฉบับ จากที่ส่งไปทั้งหมด 960 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 65.31.
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เครื่องมือวิจัย
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต สังเคราะห์
องค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้ 9 ด้าน
ได้แก่ 1. บุคลิกภาพดี 2. ความอ่อนน้อมถ่อมตน 3. การดารงตนอย่างมีคุณค่า 4. การทางานด้วยความประณีต 5.
ความเป็นผู้นา 6. ความเสียสละเอื้ออาทร 7. การแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย 8. การมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และ 9. การแสดงความเป็นสวนดุสิต
ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือที่ใช้วัดคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต โดยเครื่องมือที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 27 ข้อ
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ นาแบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตฉบับร่างให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิธีวิทยาการวิจัย/การวัด
ประเมินผล และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประเด็นความครอบคลุมของ
เนื้อหา ความถูกต้อง การใช้ภาษาในการสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสมกับตัวอย่างวิจัย เพื่อนาข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
การตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (item objective congruence: IOC) ผลการตรวจสอบพบว่า ค่าดัชนี IOC อยู่
ระหว่าง อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งถือว่าข้อคาถามมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่ตัวอย่าง
วิจัย เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน (Internal
Consistency) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จานวน 50 คน
พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละคณะ/สังกัดเป็นผู้ดาเนินการเก็บแบบสอบถาม โดยติดต่อทา
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ถึงคณบดีของแต่ละคณะเพื่อขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลวิจัย หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจึงคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ทั้งนี้ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจานวน 747 ฉบับ ซึ่งในการวิเคราะห์ครั้งนี้จะใช้ตัวอย่างเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 จึงทาให้ได้
แบบสอบถามที่สามารถใช้ได้จานวน 627 ฉบับ จากที่ส่งไปทั้งหมด 960 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ
65.31
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเพื่ออธิบายลักษณะการแจกแจงของข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่างวิจัยโดย
ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
2. การวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ วิเคราะห์ ระดับคุณ ลักษณะความเป็ นสวนดุสิตของนักศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จาแนกตามสังกัด แบ่งการนาเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
นั กศึ ก ษาที่ เป็ น ตั วอย่างวิจั ยทั้ งหมดจานวน 627 คน ในภาพรวมข้ อ มูล พื้ น ฐานของนั กศึ ก ษาพบว่ า
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 476 คน (ร้อยละ 75.90) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มากที่สุดจานวน 236 คน
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(ร้อยละ 37.64) นัก ศึกษาส่วนใหญ่ มีผ ลการเรีย นเฉลี่ย ระหว่าง 3.00 - 3.49 จานวน 256 คน (ร้อ ยละ 40.83)
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาจาแนกตามสังกัด
ข้อมูล ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการ
พื้นฐาน
และ
จัดการ
เทคโนโลยี
จานวน จานวน
จานวน
ชั้นปี
ปี1
15
21
12
ปี2
26
28
23
ปี3
24
32
35
รวม
65
81
70
เพศ
ชาย
4
25
23
หญิง
61
56
47
รวม
65
81
70
ผลการเรียนเฉลีย่
< 2.00
0
3
3
2.00 2.49
2.50 2.99
3.00 3.49
3.50 4.00
รวม

มนุษยศาสตร์ พยาบาล โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน รวม
และ
ศาสตร์
การ
การเรือน กฎหมายฯ ทั้งหมด
สังคมศาสตร์
ท่องเที่ยวฯ
จานวน
จานวน จานวน จานวน
จานวน จานวน
14
20
14
48

30
27
29
86

19
31
40
90

38
40
40
118

23
24
22
69

172
219
236
627

15
33
48

4
82
86

27
63
90

28
90
118

25
44
69

151
476
627

0

0

0

1

1

8

1

10

13

11

0

8

10

6

59

7

28

33

22

29

45

57

31

252

46

33

19

14

42

34

42

26

256

11

7

2

1

15

3

8

5

52

65

81

70

48

86

90

118

69

627

ตอน 2 ค่าสถิติพื้นฐานของคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เมื่อพิจารณาค่าสถิติพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น นักศึกษาที่เรียนรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งสอนโดย
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ จากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 3 ใน
สังกัดคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
จานวน 627 คน พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน
มากที่สุด (M = 4.11, S.D. = 0.77) รองลงมา คือ ด้านความเสียสละเอื้ออาทร ด้านการแสดงความรักและศรัทธา
มหาวิทยาลัย และด้านบุคลิกภาพดี ตามลาดับ (M = 4.02, 4.01, 3.98; S.D. = 0.75, 0.76, 0.75 ตามลาดับ) และ
นักศึกษามีคุณ ลักษณะความเป็นสวนดุสิตด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลั ยน้อยที่สุด (M =
3.77) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย พบว่า ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะความ
เป็นสวนดุสิตในภาพรวมมีการกระจายน้อย (S.D. = 0.64, CV = 16.28) รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรคุณลักษณะความเป็นสวนดุสติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ
ตัวแปร
M
S.D.
Sk
Ku
CV
(%)
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT)
3.93
0.64
-1.11 2.49 16.28
1. ด้านบุคลิกภาพดี
3.98
0.75
-0.89 1.21 18.84
2. ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน
4.11
0.77
-1.17 2.15 18.73
3. ด้านการดารงตนอย่างมีคณ
ุ ค่า
3.81
0.73
-0.48 0.24 19.16
4. ด้านการทางานด้วยความประณีต
3.83
0.74
-0.50 0.64 19.32
5. ด้านความเป็นผู้นา
3.87
0.74
-0.71 1.02 19.12
6. ด้านความเสียสละเอื้ออาทร
4.02
0.75
-0.85 1.15 18.66
7. ด้านการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย
4.01
0.76
-0.99 1.61 18.95
8. ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
3.77
0.75
-0.54 0.60 19.89
มหาวิทยาลัย
9. ด้านการแสดงความเป็นสวนดุสิต
3.97
0.78
-1.00 1.84 19.65
หมายเหตุ: standard error for skewness = 0.098; standard error for kurtosis = 0.195
ตอน 3 ผลการเปรีย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย คุณ ลั ก ษณะความเป็ น สวนดุ สิตของนั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย
สวนดุสิต จาแนกตามสังกัด
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จาแนกตามสังกัด ด้วยการวิเคราะห์ความแปรแปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ผลการวิเคราะห์ความ
แปรแปรวนทางเดียวแตกต่างกัน อย่างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดั บ 0.01 แสดงว่า นักศึกษาที่ อยู่สังกัดต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F = 10.682, p = 0.00)
รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาจาแนกตามสังกัด
Sum of
Mean
แหล่งความแปรปรวน
df
F
p
Squares
Square
ระหว่างกลุ่ม
27.535
7
3.934
10.682
0.000
(Between Groups)
ภายในกลุ่ม
227.953
619
0.368
(Within Groups)
รวม
255.488
626
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe พบว่า นักศึกษาที่อยู่สังกัด
ต่ า งกั น มี ค่ า เฉลี่ ย คุ ณ ลั ก ษณ ะความเป็ น สวนดุ สิ ต แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01
โดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่อยู่ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาที่อยู่ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการเรือน และ
นักศึกษาในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีระดับค่าเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาที่อยู่ใ น
สังกัดโรงเรียนการเรือน รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสติ ด้วยการทดสอบรายคูด่ ว้ ยวิธี
Scheffe จาแนกตามสังกัด
สังกัด

วิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์
วิทยาการ
พยาบาล โรงเรียนการ โรงเรียนการ โรงเรียน
ครุศาสตร์ และ
และ
จัดการ
ศาสตร์ ท่องเที่ยวฯ
เรือน
กฎหมายฯ
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
(M =
(M =
(M = 3.87) (M = 4.05) (M = 3.82)
(M = 3.80) (M = 3.65) (M = 4.01)
3.97)
4.35)

ครุศาสตร์
(M = 3.97)
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(M = 3.87)
วิทยาการจัดการ
(M = 4.05)
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(M = 3.82)
พยาบาลศาสตร์
(M = 4.35)
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวฯ
(M = 3.80)
โรงเรียนการเรือน
(M = 3.65)

-0.47*
0.39*
-0.52*
0.47*

0.52*

0.54*

0.69*

-0.54*
-0.39*

-0.69*

โรงเรียนกฎหมายฯ
(M = 4.01)

-0.35*
0.35*

หมายเหตุ: *p < 0.01
อภิปรายผล
ผลการวิจัยที่นาเสนอข้างต้นโดยภาพรวมชี้ให้เห็นว่า นักศึกษามีระดับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตอยู่
ในระดับมาก อย่างไรก็ตามผลการวิจัยดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1) ระดับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต
อยู่ ในระดั บ มาก โดยนั ก ศึ ก ษามี ค่ าเฉลี่ ย คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น สวนดุ สิ ต ด้ าน ความอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ด้านความเสียสละเอื้ออาทร ด้านการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย และด้านบุคลิกภาพดี และ
นั่นแสดงให้เห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแสดงพฤติกรรมต่อบุคคลอื่นด้วยความสุภาพ มี สัมมาคาราวะ
มีความเสียสละ เอื้ออาทร ห่วงใยเพื่อนและบุคคลอื่นซึ่งถือเป็นคุณลักษณะที่ดีของคนไทย สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ที่ได้ศึกษาภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่ประสงค์ โดยระบุในมิติด้านลักษณะชีวิต
ไว้ว่า ต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะชีวิตแห่งความขยันอดทน ทุ่มเท ทางานหนัก มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์
ทาทุกอย่างอย่างดีเลิศ เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีจิตสานึกต่อผู้อื่นและส่วนรวม รวมทั้งมีลักษณะชีวิต
แห่งความประหยัดอดออม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุนทร สุทองหล่อ , ผดุง พรมมูล และดิเรก
วรรณเศียร (2554) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามความคิดเห็น
ของอาจารย์ผู้สอน ในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีคุณลักษณะในระดับมากทุกด้าน โดย คุณลักษณะด้านคุณธรรม
จริยธรรมมีระดับมากที่สุด
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นอกจากนี้ป ระเด็นที่สาคัญ ที่ช่วยส่งเสริมให้นั กศึกษามีคุณ ลักษณะความเป็ นสวนดุสิตในระดับมาก
โดยเฉพาะในด้ านการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลั ย คือ หลัก สูตรในสังกัดต่ าง ๆ ได้ มีการสอดแทรก
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตไปในหลากหลายวิชาทั้งที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และวิชาเฉพาะ
และวิชาชีพต่าง ๆ โดยประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่นักศึกษาได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางและวิธีการที่อาจารย์ได้
ปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตให้แก่นักศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อาทิ ใน
รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ได้ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการเล่าประวัติความ
เป็นมาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชี้ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
โดยเน้นไปในเรื่องเครื่องแบบการแต่งกายที่เสื้อ นักศึกษามีแถบสีซึ่งเป็นจุดสังเกตที่แตกต่างจากเครื่องแบบของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น ๆ นอกจากนี้ในด้านบุคลิกภาพดี นักศึกษาได้สะท้อนว่าอาจารย์ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการ
แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้อง โดยเน้นอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับ บุคลิกภาพที่ดีที่นักศึกษาสวนดุสิตควร
ปฏิบัติ อบรมสั่งสอนเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม ให้เป็นคนดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และในรายวิชาวิชาเฉพาะหรือ
วิชาชีพในกลุ่มสาขาที่มุ่งเน้นการดูแลและการให้การบริการ นักศึกษาในกลุ่มสังกัดเหล่านี้สะท้อนว่า อาจารย์ได้สอน
ให้นักศึกษาตระหนักถึงความเป็นสวนดุสิต ทั้ งเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกายโดยอาจารย์จะตรวจเครื่องแบบของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง รวมถึงยังส่งเสริมในเรื่องความเป็นผู้นา และปลูกฝังในเรื่องความเป็นไทย ซึ่งทาให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและรักมหาวิทยาลัยที่ตนกาลังศึกษามากยิ่งขึ้น
2) ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาจาแนกตามสังกัด โดยเมื่อ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาจาแนกตามสังกัด
พบว่า นักศึกษาที่อยู่สังกัดต่างกันมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ จิตต์ภิญญา
ชุมสาย ณ อยุธยา (2556) ศึกษาอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลการวิจัยได้สะท้อนว่า
นัก ศึก ษาที่ มีสั งกัด ต่างกัน มี ระดั บคุ ณ ลั กษณะต่ าง ๆ ที่ แตกต่ างกัน อย่ างมี นั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 เมิ่ อ
พิจารณานักศึกษาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์พบว่ามีผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต
สูงกว่านักศึกษาที่ อยู่ในสังกัดอื่ น ๆ ทั้ งนี้เมื่อพิ จารณาในกลุ่มหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์จะประกอบไปด้วย
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติที่ต้องเกี่ยวข้องกับการดูแลและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ประกอบกับหลักสูตร
พยาบาลมักจะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีความประณีตในงานที่ทา ดารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า สนใจ
ใฝ่รู้ และสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์
ทางานร่วมกับบุคลากรในวิชาชีพอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม ในการครองตน และการปฏิบัติวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษ ย์และความแตกต่างทาง
วัฒ นธรรม (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต , 2560) ซึ่งพั น ธกิ จที่สะท้ อนถึงคุ ณ ภาพของนักศึ กษา
พยาบาลที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตสอดแทรกอยู่ในพันธกิจเหล่านั้น เช่น ด้านบุคลิกภาพดี
ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน ด้านการดารงตนอย่างมีคุณค่า ด้านการทางานด้วยความประณีต ด้านความเป็นผู้นา
ด้านความเสียสละเอื้ออาทร เป็นต้น นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวน
ดุสิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในชั้นปีที่ต่างกันพบว่า นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปีมี ค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิชญ์นรี พิทักษ์อวกาศ (2556) ที่ศึกษา
คุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลพบว่า คุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลที่อยู่ในชั้นปีที่ต่างกันมี
ค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิ ต
ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก แต่ทั้งนี้คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตในด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรตระหนักถึงความสาคัญ ของการจัด
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กิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม โดยจะต้องเป็นกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานอันจะส่งเสริมไปยังคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตในด้านอื่น ๆ เพิ่ม
สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะทาให้นักศึกษาเป็นบัณ ฑิตที่ มีประสิท ธิภ าพ เต็มเปี่ ยมไปด้วยคุณ ลักษณะความเป็น สวนดุสิต ที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีศักยภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นายจ้าง/ผู้ประกอบการในสถานประกอบการที่รับ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เข้าทางานตั้งแต่ 6 เดือน –
1 ปีขึ้นไป ใน 4 กลุ่มอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้ตัวอย่างวิจัยทั้งสิ้น จานวน 820 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ บ รรยาย ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิต จานวน 5 ด้าน ซึ่งอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (M = 4.41) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (M = 4.06) ด้านความรู้ (M = 4.06) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (M = 3.98) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (M = 3.89)
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ คุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Abstract
The objectives of this research was to study the characteristics of graduates in the field
of identities of Suan Dusit University according to the needs of entrepreneurs. The sample of this
research were employers/ entrepreneurs in establishments recruiting graduates of Suan Dusit
University who graduated with bachelor degree in academic year 2016, working from 6 months to
1 years in 4 identities groups of University. The sample size of this study was 820 graduates. The
research instrument was questionnaire. Then, the data were analyzed by using frequency,
percentage, mean and standard deviation. The results showed that employers/ entrepreneurs
satisfied with characteristics of graduates in 5 dimensions with a high level. When considering in
each dimension, it was found that the dimension of interpersonal skills and responsibility (M =
4.41), followed by morality (M = 4.06), knowledge (M = 4.06), intellectual skills (M = 3.98) and
numerical analysis skills communication, communications and the use of information technology
(M = 3.89), respectively.
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บทนา
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งองค์กรหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่
จะออกไปทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสถาบันการศึกษาต้องมีการเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ จึงต้องปรับกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน
และนโยบายการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ของตน สร้างการเรียนรู้ และประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงาน
และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันในระดับสากล มีจิตสานึกและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดย
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม (นิภา วงษ์พิพฒน์พงษ์ และกรรณิการ์ เผือกนาผล, 2553; สัณห์สินี กันโอภาส, พิกุลแก้ว
คลื่นสุวรรณ และรุ้งเพชร มาน้อย, 2555)
ทั้งนี้นักศึกษาเปรียบเสมือนตัวแทนของสถานศึกษาที่ควรมีทัศนคติที่ดีต่อการทางานและองค์กรที่ตนเข้า
รับนักศึกษาเข้าทางาน มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่และตั้งใจทางานให้สาเร็จตามมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนด มี
ผลงานที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีความเข้าใจในงานและสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการทางานของตนให้ดีขึ้น มีความคิดริเริ่ม พยายามสร้างสรรค์และ
คิดค้นวิธีการทางานให้ มีประสิทธิภาพ มีดุ ลยพินิ จและสานึ กดี คิดและตัดสิน ใจอย่างมีเหตุผล มีมนุ ษยสัม พัน ธ์
สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รู้กาลเทศะ รู้จักระงับอารมณ์ มีความสุ ภาพอ่อน
น้อมถ่อมตน วางตนอย่างเหมาะสม ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาและบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ แม้จะแตกต่างกันออกไป
ตามลักษณะ ประเภท และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ๆ อันได้แก่ ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตน
ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติที่ดี ความรับผิดชอบงาน วุฒิภาวะ ทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะในการ
สื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (เพ็ญศรี ศรีสัจธรรม และเสาวรัตน์ ม่านสะอาด, 2552)
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิ ตผลิตบัณฑิตในสาขาอัตลักษณ์มีความเชี่ยวชายเฉพาะ ประกอบด้วย
การศึกษาปฐมวัย พยาบาลศาสตร์ อุตสาหกรรมการบริการ และอุสาหกรรมอาหาร ออกสู่ตลาดแรงงานในแต่ละปีมี
จานวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ แต่ยังไม่ได้เป็นหลักประกันว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจะสามารถปฏิบัติงานได้เป็นที่พึ ง
พอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลหลายประการ เช่น ความสามารถ ทักษะการทางาน การ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการทางาน และมนุษย์สัมพันธ์ คุณสมบัติของบัณฑิตไม่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน/
สถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลอย่างยิ่งต่อการจ้า งงานของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปี
มีงานวิจัยส่วนหนึ่งที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการ พบว่า
ผู้ประกอบการในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ประสบปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับนักศึกษาอยู่ด้วยกัน 6
ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ ประเด็นที่ 2 ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นที่ 3 ขาดความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล ประเด็นที่ 4 ขาดความสามารถ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศ ประเด็นที่ 5 ขาดความอดทนในการทางาน และประเด็นที่ 6 ขาดมนุษยสัมพันธ์ (สรคม
ดิสสะมาน, 2550)
จากการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการส่วนใหญ่ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน พบว่า
มีความพึงพอใจในต่อบัณฑิตในด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นอันดับแรก ส่วนหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจมีความพึ งพอใจใน
ด้านความมีวินัยเป็นอันดับแรก (วิทูร กิจเครือ และคณะ, 2552) ทั้งนี้ยังพบว่า สถานประกอบการให้ความสาคัญใน
ด้านความรับผิดชอบมากที่สุด เนื่องจากในการปฏิบัติงานทุกอย่างเพื่อให้งานมีคุณภาพและสาเร็จตามวัตถุประสงค์
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ที่ตั้งไว้ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรืองานที่ ได้ปฏิบัตินับว่าเป็นหัวใจที่สาคัญ อย่างยิ่ง และรองลงมาคือ ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์สถานประกอบการต้องการ คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่ง
โดยทั่วไปความซื่อสัตย์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (วราภรณ์ วงศ์หาญ, 2557)
ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงติดตามคุณภาพของ
บัณ ฑิตจากความพึ งพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิ ตที่มี่ต่อบั ณ ฑิตของมหาวิท ยาลัยสวนดุสิต และข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะเป็นข้อมูลสะท้อนกลับถึงคุณภาพของบัณฑิตว่ามี ความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด ควรจะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในด้านใด รวมทั้งการปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยจะ
นาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การจัดเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็ น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 มโนทัศน์ เกี่ ยวกั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตอนที่ 2 มโนทัศน์เกี่ยวกับความสามารถและคุณภาพของบัณฑิตไทยตอนที่ 3
มโนทัศน์เกี่ยวกับความพึงพอใจ และตอนที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตอนที่ 1 มโนทัศน์เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทยในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักในการจัดการและปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย (1) เน้นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับ
ประชาชน (2) ส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ (3) เน้นการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานหรือผู้ประกอบการ
และเป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดีนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยหลัก
ประการหนึ่ งอยู่ ที่ ก ารวางโครงสร้ างหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนของสถาบั น การศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง นอกจากนี้
สถาบันการศึกษาควรทาการศึกษาวิจัย เพื่อทาความเข้าใจและให้ทราบถึ งความต้องการของผู้ประกอบการประเภท
ต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ใช้ผลผลิตที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งได้ผลิตผล ผลิตออกไปสู่ตลาดงานในสังคม โดยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
1. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา
และได้ระบุมาตรฐานการอุดมศึกษาว่ามี 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณ ภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสั งคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งในด้าน
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ระบุว่า “บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ
ในการเรียนรู้และพัฒ นาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก” และจากมาตรฐานดังกล่าวได้ระบุ
ตัวบ่งชี้ของมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน
สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่ อพัฒนาสังคมให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 2) บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และ 3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเอง
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อย่างถูกต้องเหมาะสม (สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์, 2551) ทั้งนี้แนวโน้มและแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 1) คุณ ลักษณะบัณ ฑิตที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่ อยืนหยัดต่อสิ่งที่ถูกต้อง
เหมาะสมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 2) มีภาวะผู้นาที่เหมาะสมสามารถรองรับต่อกระแสแห่งอนาคต ควบคู่กับการ
มีความสามารถทางความรู้เชิงวิชาการ 3) มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ใน
สถานการณ์ที่เป็นจริง และ 4) มีทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งจาเป็นต้องมีความสามารถใน
การบูรณาการความรู้จากแนวคิดทางวิชาการที่หลากหลาย การมีทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ และทักษะการ
แก้ปัญหา
2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของทบวงมหาวิทยาลัย
ทบวงมหาวิทยาลัย ได้กาหนดคุณ ลักษณะของบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒ นา
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในสังคม และกากับทบวงมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยกาหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตไว้ดังนี้ 1) เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการคิด และวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 3) เป็นผู้มีความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะใช้งานได้ มี
ความสามารถในการเล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิดหรือมีความสามารถในเชิงศิลปะและวรรณกรรม มีความสามารถ
ในการกีฬาอย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและดารงชีวิตด้วยความเหมาะสม
3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
องค์ ก รที่ จ ะประสบความส าเร็ จ และมี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า นั้ น นอกจากจะมี ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ค วามรู้
ความสามารถแล้ว ยังจะต้องมีสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน ด้วยการ ที่บุคคลได้ทางานที่ตรง
กับความถนัดและความสามารถของตนเองแล้ว จะทาให้เกิดความพึงพอใจ มีความสุขและประสบความสาเร็จในการ
ทางาน ซึ่งมีงานวิจัยที่สอดคล้องของพยอม วงศ์สารศรี (2538) ได้ระบุถึงความสาเร็จและความก้าวหน้าขององค์กร
จะประกอบด้ วย 1) ถ้ า ในองค์ ก ารประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถจะท าให้ อ งค์ ก ารพั ฒ นาและ
เจริญเติบโต หากผู้บริหารเชื่อในความคิดนี้จะดาเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรลุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับงานเข้ามาอยู่ในองค์การ 2) ถ้าองค์การประกอบด้วยสมาชิกที่มีความพึงพอใจระหว่างสมาชิกกับสมาชิ ก และ
ระหว่างสมาชิกกับผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ แล้วจะทาให้เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์การหากผู้บริหารเชื่อในข้อความนี้
จะเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสาร การสร้างขวัญกาลังใจแก่มวลสมาชิก
เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ และ 3) ถ้าบุคคลได้ทางานตรงกับความถนัด ความสามารถของตนเองจะ
เกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการทางาน ฉะนั้น การพัฒนา เลื่อนตาแหน่ง ควรคานึงถึงแนวคิดนี้
ตอนที่ 2 มโนทัศน์เกี่ยวกับความสามารถและคุณภาพของบัณฑิตไทย
การจัดการศึกษานอกจากจะเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแล้ว ระบบ
เศรษฐกิจใหม่ของโลกที่กาลังเพิ่มการแข่งขันด้วยการให้การศึกษาและฝึกอบรมโดยให้ความสาคัญกับองค์ความรู้มาก
ที่สุดนั้น ยังเป็นการวางเงื่อนไขของการพัฒนาประเทศให้ขึ้นอยู่กับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในระดับที่สูงขึ้น
ความสามารถและคุณภาพของบัณฑิตไทยได้หลักปฏิบัติของบัณฑิตในการทางานที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงให้กับบัณฑิตมี 7 ประการ คือ
1. จะต้องมีฉันทะ ปณิธาน และอุดมคติในการทางาน คือ มีความพอใจ มีความยินดีและศรัทธาต่องาน
ที่ทา ทางานนั้นด้วยใจรัก ถ้ามีสิ่งเหล่านั้นอยู่บัณฑิตก็สามารถจะทางานได้สาเร็จเป็นผลดี พบอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ
ใครไม่เห็นก็ไม่วิตกเพราะมีผลงานเป็นประจักษ์พยานอยู่แล้ว
2. มีเป้าหมาย หลักการ และแผนที่ชัดเจน พระองค์ทรงแนะนาว่าบัณฑิตต้องอ่านงานให้ออกว่างาน
นั้นมีลักษณะอย่างไรมีขอบเขตแค่ไหน มีจุดมุ่งหมายที่แท้เพื่ออะไร เพื่อจะได้วางโครงสร้างของงานและแผนงานได้
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อย่างถูกต้องเหมาะสมว่าส่วนใดเป็นหลัก ส่วนใดเป็นส่วนประกอบ มีขั้นตอนในการทางานอย่างไรแล้วก็จะประมาณ
กาลังความรู้ความสามารถถูกต้อง
3. รู้จักวิชาการในภาคปฏิ บัติ วิชาการนั้น ก็เรียนมาจากมหาวิท ยาลัยแต่ พอออกไปสู่สังคมจะต้อ ง
ปฏิ บัติ เพราะฉะนั้น จะต้องมีการปรับใช้ ความรู้ที่ เรียนมาให้เหมาะสมกับ สภาพสังคมอัน ได้แก่ สภาพแวดล้อ ม
สภาพการณ์ ระบบวิถีชีวิตของคนไทยมีการผสมผสานทฤษฎีกับปฏิบัติอย่างมีเหตุผล ด้วยความซื่อตรงและบริสุทธิ์ใจ
ไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติไม่ใช้ทฤษฎีเพื่อทฤษฎี แต่ว่าเลือกใช้ทฤษฎีเหมาะตรงกับงาน ตรงกับโอกาส ตรงกับ
สถานการณ์ ตรงกั บ ประโยชน์ ที่ ต้ อ งการ ได้ มี ก ารศึ ก ษาผลที่ เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ วิชาการอย่ างรอบคอบ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สร้างสรรค์ ทั้งหมดจะต้องมีคุณความดีเป็นพื้นฐานรองรับ
4. มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีความเพียรอย่างสม่าเสมอ
5. มีสติ วิจารณญาณ และความรอบคอบในการทางาน
6. มีวินัยในการทางาน วินัยที่สาคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นวินัยที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1) ไม่ ป ระมาทปั ญ ญา ไม่ ว่ าจะเป็ น ปั ญ ญาของตั วเองหรื อ ของเพื่ อ นร่ วมงาน 2) รัก ษาความจริงใจ เพื่ อ ว่า จะ
ก่อให้เกิดความวางใจกันในการทางาน จะได้ขจัดปัญหาความขัดแย้ง ย่อหย่อน ความล่าช้า 3) สลัดทิ้งจิตใจอันเสื่อ ม
ทราม จิตใจอันต่าทรามคือ ความอ่อนแอไม่กล้า ไม่อดทนและมักง่ายหมายถึงมีความพึงพอใจในสิ่งง่ายๆ 4) มีความ
สงบ สารวม คือ ไม่ตื่นเต้น หวั่นไหว มีความเป็นกลางในการทางาน เพราะฉะนั้นวินัย 4 ประการ คือ ความไม่
ประมาทปัญญา รักษาความจริง สลัดทิ้งจิตใจอันต่าทรามและมีความรักสงบ สารวม นั้นเป็นวินัยที่สาคัญ
7. รู้จักทางานร่วมกับผู้อื่น การทางานร่วมกับผู้อื่นจะต้องอาศัยความจริงใจและรู้จักประมาณค่าของ
ตนเองอย่างเที่ยงตรง
นอกจากนี้เฉลิมเผ่า อจละนันท์ และคณะ (2545) กล่าวถึง คุณภาพและขีดความสามารถของบัณฑิต
ไทยควรประกอบด้วย 1) ต้องมีองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนที่มีความลุ่มลึกเพียงพอ ที่เริ่มปฏิบัติงานระดับมืออาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ต้องมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาตนเอง และความเป็นเลิศในวิชาชีพ 3) ต้อง
เป็นนักแก้ปัญหาที่สามารถประยุกต์ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุ ผลและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน 4) ต้องมีทักษะการจัดการ สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยอิสระและปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีป ระสิทธิภ าพ 5) ต้ องสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาชีพและการสื่อสารกับประชาคมโลก 6) ต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งความรู้ ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง 7) ปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพใน
ประชาคมโลก และ 8) ต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตอนที่ 3 มโนทัศน์เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เรา
จะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่
จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดง
ความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรูส้ ึกที่แท้จริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ ซึ่งปราณี อารยะศาสตร์ (อ้างถึง
ในปริญญา จเรรัชต์ และคณะ, 2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นท่าที ความรู้สึก หรือ ทัศนคติในทางที่ดีของบุคคล
ที่มีต่องานที่ทาอยู่ ถ้าบุคคลใดมีความพึงพอในงานมากจะมีการเสียสละอุทิศแรงกาย แรงใจ แรงปัญญาให้แก่งาน
มาก ส่วนผู้ที่มีความพึงพอใจในการทางานน้อย มักทางานตามหน้าที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เป็นแรงจูงใจที่มี
อยู่ในงานนั้น และวิรุฬ พรรณเทวี (2542 อ้างถึงในประภาพันธ์ พลายจันทร์, 2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใดอย่างไร ถ้า
คาดหวังหรือมีความตั้งใจมาก และได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจ
ผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมี
มากหรือน้อย
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ความสาคัญของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ช่วยให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ อันจะส่งผล
ไปยังหน่วยงานหรือองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน ขณะที่นายจ้าง/ผู้ประกอบการจะเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิ บั ติ งานต่ อ ลูก จ้าง หรือ ผู้ใต้ บั งคับ บั ญ ชาก็คื อ เมื่อ พนั ก งานหรือ ลูก จ้างท างานอย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ อย่างดียิ่ง โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ความแตกต่างกั นนั้ น สามารถทดสอบให้ เห็ น ได้ทั้ งในเชิงประจักษ์ และเชิ งพฤติก รรม (สถาบั น วิจัยและพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548)
ตอนที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
คุณลักษณะของบัณฑิต
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ
นายจ้าง

วิธีการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คื อ นายจ้ า ง/ผู้ ป ระกอบการในสถานประกอบการภาครั ฐ บาล ภาคเอกชน และภาค
รัฐวิสาหกิจ ที่รับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เข้าทางาน
ตั้งแต่ 6 เดื อ น–1 ปี ขึ้น ไป ใน 4 กลุ่ ม อั ต ลั ก ษณ์ แ ทนคณะของมหาวิท ยาลั ย จานวน 1,471 คน ประกอบด้ ว ย
1) นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตกลุ่มอัตลักษณ์การศึกษาปฐมวัย จานวน 355 คน 2) นายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ที่รับบัณฑิตกลุ่มอัตลักษณ์พยาบาลศาสตร์ จานวน 70 คน 3) นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ จานวน 483 คน และ 4) นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จานวน 563 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นายจ้าง/ผู้ประกอบการในสถานประกอบการที่รับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เข้าทางานตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปีขึ้นไป ใน 4 กลุ่ม โดยการ
กาหนดขนาดตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างจากตารางยามาเน่ ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมประกอบด้วย 1) นายจ้าง/
ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตกลุ่มอัตลักษณ์การศึกษาปฐมวัย จานวน 188 คน 2) นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิต
กลุ่มอัตลักษณ์พยาบาลศาสตร์ จานวน 59 คน 3) นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตกลุ่มอัตลักษณ์อุตสาหกรรม
การบริการ จานวน 218 คน และ 4) นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตกลุ่มอัตลักษณ์อุตสาหกรรมอาหาร จานวน
234 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 699 คน และเพื่อชดเชยอัตราการตอบกลับผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น
900 ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง รายละเอี ย ดของการได้ ม าซึ่ ง ตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random
Sampling) ใช้ก ลุ่ม อั ต ลัก ษณ์ เป็ น ชั้ น ในการสุ่ ม และใช้น ายจ้าง/ผู้ป ระกอบการเป็ น หน่ วยการสุ่ ม ทั้ งนี้ ก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างวิจัยนายจ้าง/ผู้ประกอบการจาก 4 กลุ่มอัตลักษณ์ พบว่า แบบสอบถามที่มีรายละเอียด
สมบูรณ์ ครบถ้วนมีจานวน 820 ฉบับ มีอัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 90.92 และมีจานวนตัวอย่างเพียงพอ
ตามที่กาหนดไว้ดังแสดงตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนตัวอย่างนายจ้าง/ผู้ประกอบการ แบบสอบถาม และอัตราการตอบกลับจาแนกตามกลุ่มอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่
จานวนประชากร
จานวนขนาด
จานวน
รับบัณฑิตเข้าทางานตาม นายจ้าง/ผู้ประกอบการ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ
แบบสอบถามที่
กลุ่มอัตลักษณ์
ทั้งหมด
ที่เป็นตัวอย่าง
ได้รับ
การศึกษาปฐมวัย
355
188
214
พยาบาลศาสตร์
70
59
68
อุตสาหกรรการบริการ
483
218
265
อุตสาหกรรมอาหาร
563
234
273
รวมทั้งสิ้น
1,471
699
820
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่างวิจัย
เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ประเภทของหน่วยงาน และสถาน
ประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต ประกอบด้วยข้อ
คาถามที่วัดคุณลักษณะบัณฑิต 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ งเป็ น แบบวั ด มาตรประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ และตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งเป็นข้อคาถามปลายเปิด (Open-ended Form) ประกอบด้วย 6 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต จากนั้นกาหนดนิยามตัว
แปรและองค์ประกอบ สร้างข้อคาถามและกาหนดรูปแบบเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 2 นานิยามตัวแปรและองค์ประกอบที่กาหนดขึ้นในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างโครงสร้างข้อคาถาม
และกาหนดจานวนข้อคาถามจากตัวแปรที่ต้องการวัด
ขั้นตอนที่ 3 ร่างแบบสอบถามพร้อมด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบ
แนวคิด นิยามเชิงปฏิบัติการ และตารางกาหนดโครงสร้างเนื้อหาที่ตอ้ งการวัด โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
เครื่องมือวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน
ขั้ น ตอนที่ 4 การทดลองใช้ (Try out) หลั งจากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ป รั บ ปรุ งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ตามค าแนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน จึงนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับตัวอย่างวิจัยจานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ
ด้านความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคแอลฟา ผลการตรวจสอบพบว่า คุณภาพเครื่องมือ
ด้านความเที่ยงอยู่ในระดับสูงทุกด้าน มีช่วงพิสัยความเที่ยวเท่ากับ 0.77-0..86
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การเก็ บ ตั ว อย่ า งจากนายจ้ า ง/ผู้ ป ระกอบการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง/ผู้ประกอบการในสถานประกอบการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และเอกชนที่รับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้ในการสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล
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2) ทาหนังสือขอความร่วมมือในการทาวิจัยโดยเสนอไปยังนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างวิจัย
3) เตรียมแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอและอยู่ในสภาพเรียบร้อย
4) ส่งแบบสอบถามไปยังนายจ้ าง/ผู้ประกอบการ และให้ส่งกลับคืนทางไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ผู้วิจัยตรวจสอบจานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน และตรวจ
ความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ทั้งนี้หากข้อมูลมีการขาดหายบางรายข้อจะกาหนดให้แทนที่ด้วย
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรนั้นๆ
2. การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ พื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ ท ราบภาพรวมของข้ อ มู ล ตั วอย่ า งวิ จั ย โดยใช้ ส ถิ ติ บ รรยาย
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง เนื้ อ หา โดยจั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะใน 6 ด้ า น
ประกอบด้วย 1) ด้านคุณ ธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปั ญ ญา 4) ด้านทั กษะความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการศึกษา
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอน 1 ข้อมูลพื้นฐานตัวอย่างวิจัย ตอน 2
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวอย่าง และตอน 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
ตอน 1 ข้อมูลพื้นฐานตัวอย่างวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตัวอย่างวิจัยที่เป็นนายจ้าง/ผู้ประกอบการในสถานประกอบการที่รับ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าทางาน จาแนกตามกลุ่มอัตลักษณ์ ประกอบด้วย การศึกษาปฐมวัย พยาบาล
ศาสตร์ อุสาหกรรมการบริการ และอุสาหกรรมอาหาร มีจานวนทั้งสิ้น 820 คน เป็นเพศหญิงมากที่สุด จานวน 478
คน มีอายุอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี จานวน 273 คน และส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานบริษัทเอกชน จานวน 496 คน ดัง
แสดงในตาราง 1.1
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ตาราง 1.1 จานวนของนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการจาแนกตามสาขาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ จาแนกตามสาขาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข้อมูลพืน้ ฐาน
การศึกษา
พยาบาล
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
รวมทั้งหมด
ปฐมวัย
ศาสตร์
การบริการ
อาหาร
เพศ
ชาย
88
1
105
140
334
หญิง
125
65
157
131
478
ไม่ระบุ
3
2
3
2
10
รวม
214
68
265
273
820
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
8
7
46
56
117
30 - 39 ปี
35
24
113
101
273
40 - 49 ปี
67
22
67
72
228
50 - 59 ปี
74
15
34
38
161
60 ปี ขึ้นไป
28
0
4
3
35
ไม่ระบุ
2
0
1
3
6
รวม
214
68
265
273
820
ประเภทของหน่วยงาน
ราชการ
114
22
11
11
158
รัฐวิสาหกิจ
4
2
21
7
34
บริษัทเอกชน
39
34
208
215
496
อื่นๆ
57
10
25
40
132
รวม
214
68
265
273
820
ตอน 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย
(M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยวิเคราะห์ตัวแปรคุณ ลักษณะของบัณ ฑิต ประกอบด้วย 1) ด้านคุณ ธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของคุณ ลักษณะของบัณ ฑิต พบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการในสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลั กษณะบัณฑิตอยู่ในระดับมากทุกด้านอยู่ระหว่าง 3.89 – 4.41 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (M =
4.41, SD = 0.59) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (M = 4.30, SD = 0.57) ด้านความรู้ (M = 4.06, SD =
0.60) ด้านทักษะทางปัญญา (M = 3.98, SD = 0.63) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (M = 3.89, SD = 0.62) ดังแสดงในตารางที่ 2.1
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ตาราง 2.1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตของคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
ตัวแปร
1 .ด้านคุณธรรมจริยธรรม
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินยั
การเป็นผู้นาและ/หรือผู้ตามที่ดี มุ่งมั่นทีจ่ ะ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จ
มีความตรงต่อเวลา รับผิดชอบในหน้าทีท่ ี่
ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และข้อตกลงของ
หน่วยงาน
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ด้านความรู้
สามารถสรุปความ ตีความ ขยายความ และ
จับใจความได้
มีความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความชานาญเกี่ยวกับวิชาชีพทีป่ ฏิบัติงาน
มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการปฏิบัติงานได้
สามารถระบุความรู้ด้านทฤษฏีต่างๆ หรือ
ความรู้ที่เป็นพื้นฐานได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
มีความสามารถในการวางแผนจัดระบบงาน
และควบคุมงาน
แสวงหาความรู้ และสามารถสร้างสรรค์งาน
ใหม่ๆ
มีกระบวนการคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์
สามารถเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการ
ตัดสินใจได้
มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า
การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
มีบุคลิกภาพและการวางตัวอย่างเหมาะสม
ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยสมัครใจ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมได้
มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดกลั้น และมี
ระเบียบวินยั ในการทางาน
มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมของ

การศึกษา
พยาบาล
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
รวม
ปฐมวัย
ศาสตร์
การบริการ
อาหาร
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
4.43 0.59 4.13 0.52 4.33 0.58 4.32 0.60 4.30 0.57
4.49 0.63 4.21 0.64 4.45 0.66 4.39 0.72 4.39 0.66
4.29 0.68 3.78 0.62 4.16 0.73 4.12

0.75 4.09 0.70

4.36 0.75 4.21 0.66 4.33 0.75 4.33

0.70 4.31 0.72

4.47 0.68 4.17 0.61 4.36 0.68 4.39

0.72 4.35 0.67

4.53 0.63 4.29 0.62 4.37 0.68 4.36
4.22 0.64 3.85 0.53 4.12 0.61 4.05
4.14 0.70 3.82 0.67 4.06 0.72 4.05

0.70 4.39 0.66
0.63 4.06 0.60
0.77 4.02 0.72

4.33 0.71 3.96 0.61 4.23 0.68 4.20
4.15 0.76 3.72 0.62 4.01 0.73 4.04
4.31 0.74 4.01 0.68 4.22 0.77 4.02

0.74 4.18 0.69
0.76 3.98 0.72
0.81 4.14 0.75

4.16 0.74 3.74 0.59 4.07 0.74 3.94

0.78 3.98 0.71

4.16 0.65 3.67 0.54 4.05 0.61 4.02
4.03 0.72 3.50 0.61 3.92 0.75 3.94

0.70 3.98 0.63
0.84 3.85 0.73

4.17 0.77 3.68 0.76 4.03 0.76 3.98

0.79 3.97 0.77

4.06 0.77 3.60 0.69 3.99 0.74 3.91

0.84 3.89 0.76

4.15 0.78 3.65 0.62 4.03 0.72 4.03

0.81 3.97 0.73

4.37 0.69 3.93 0.61 4.31 0.67 4.23

0.76 4.21 0.68

4.48 0.64 4.27 0.55 4.50 0.52 4.38

0.63 4.41 0.59

4.51 0.69 4.26 0.66 4.47 0.63 4.34

0.78 4.40 0.69

4.49 0.73 4.26 0.64 4.55 0.60 4.46

0.73 4.44 0.68

4.47 0.74 4.38 0.65 4.61 0.57 4.42

0.74 4.47 0.68

4.43 0.74 4.25 0.66 4.42 0.65 4.33

0.71 4.36 0.69

4.46 0.72 4.10 0.65 4.37 0.70 4.26

0.74 4.30 0.70
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ตัวแปร

การศึกษา
ปฐมวัย
M
SD

พยาบาล
ศาสตร์
M
SD

อุตสาหกรรม
การบริการ
M
SD

อุตสาหกรรม
อาหาร
M
SD

องค์กรหรือหน่วยงาน
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน
4.50 0.67 4.38 0.59 4.58 0.61 4.44
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4.05 0.64 3.64 0.59 3.99 0.59 3.86
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน 4.19 0.72 3.68 0.70 4.05 0.71 3.94
รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ ในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ 4.00 0.75 3.59 0.74 3.95 0.71 3.90
งาน
ประยุกต์ใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3.93 0.73 3.53 0.72 3.83 0.75 3.76
และความรู้เชิงสถิติเบื้องต้นในการ
ปฏิบัติงาน
มีการนาเสนอและการสื่อสารภาษาไทยและ 3.85 0.77 3.56 0.74 3.95 0.74 3.66
ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
มีวิธีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้
4.09 0.73 3.69 0.65 4.03 0.73 3.90
อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการสื่อสาร (พูด, อ่าน, ฟัง, 4.26 0.73 3.79 0.61 4.12 0.74 4.01
เขียน)

รวม
M

SD

0.67 4.48 0.64
0.64 3.89 0.62
0.82 3.97 0.74

0.75 3.86 0.74
0.82 3.76 0.76
0.77 3.76 0.76
0.74 3.93 0.71
0.78 4.05 0.72

ตอน 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ เ ป็ น การวิ เคราะห์ ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มอัตลักษณ์ ประกอบด้วย การศึกษาปฐมวัย พยาบาลศาสตร์ อุตสาหกรรม
การบริการ และอุตสาหกรรมอาหาร โดยประเด็นที่สอบถามมีอยู่ด้วยกัน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
นายจ้างหรือผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้ง 4 อัตลักษณ์ใน
ทิศทางเดียวกัน คือ มหาวิทยาลัยควรมีการปลูกฝั่งให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมตัง้ แต่เริ่มต้นในการรับเข้าการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม การมีหลักสูตรส่งเสริมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมหรือ
การสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในบทเรียน สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีมีความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรมทั้งในเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคล
ภายใน และภายนอกองค์กร
ประเด็นที่ 2 ด้านความรู้
นายจ้างหรือผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒ นาคุณภาพบัณฑิตทั้ง 4 อัตลักษณ์
ไว้ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารส่ งเสริม และพั ฒ นาความรู้ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ งานขององค์ ก ร
ซึ่ งได้ ใ ห้ ค วามเห็ น อยู่ ด้ ว ยกั น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ความรู้ ในสาขาวิ ช าที่ เรี ย น ควรส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง ไม่เน้นการเรียนรู้ทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่ควรมี
สถานการณ์จาลองให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติจริงด้วย เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและมีการพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ความรู้ด้านภาษา ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถในการใช้
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ภาษาอังกฤษ การเขียน การพูด และการอ่าน ซึ่งอาจจะมีการเพิ่มเนื้อหา เพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝน เรียนรู้และเกิดพัฒนาต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ 3) ความรู้ด้านเทคโนโลยี ควรมี
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง อาจจะทาโดยการอบรม การมีหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อสาหรับ
การทางาน เพื่อที่จะได้มีการทางานที่มีอย่างประสิทธิภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ประเด็นที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา
นายจ้างหรือผู้ประกอบการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในด้านทักษะทางปัญญา
ทั้ง 4 อัตลักษณ์ ไว้ว่า มหาวิทยาลัยควรมีส่งเสริมและการพัฒ นานักศึกษาด้วยการอบรมในการเรียนรู้การแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าหรือมีการสร้างสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และการหาแนว
ทางการแก้ ไขปั ญ หาได้ ห ลายๆวิ ธี หรื อ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการแข่ งขั น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาร่ว มกั น คิ ด รวมทั้ งสร้ า ง
สถานการณ์ให้นักศึกษาได้ลองคิด วิเคราะห์ และหาวิธีการแก้ไขจากสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมา ซึ่งจะทาให้นักศึกษามี
ความคิดที่เป็นระบบ มีเหตุมีผล มีการวางแผน กล้าติดสินใจ มีการลาดับความสาคัญของการปฏิบัติงาน และมีสติใน
การทางานอย่างรอบคอบ
ประเด็นที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นายจ้ างหรือ ผู้ป ระกอบการได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในด้ านทั กษะ
ความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทั้ง 4 อัตลั กษณ์ ไว้ว่า มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและปลูกฝั่งให้
นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมในเรื่องของ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ รวมถึงการทางานร่วมกับ
เพื่อนร่วมงานในองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทาให้นักศึกษาได้มีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีกับบุคคลภายในและ
ภายนอก และมีการรับผิดชอบในการทางานได้อย่างดี ทาให้องค์กรมีความเข้มแข็ง
ประเด็นที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจ้ างหรือ ผู้ป ระกอบได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ การพั ฒ นาคุณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในด้ านทั ก ษะการ
วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั้ ง 4 อั ต ลั ก ษณ์ คื อ
มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เช่น การสืบค้นหาข้อมูล การเรียนรู้พื้นฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในการทางานจะใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารกับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติต่างๆ และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่ง
จะทาให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
การศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2559 จากผลการวิจัยในภาพรวม นายจ้าง/ผู้ประกอบการในสถานประกอบการมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน นายจ้าง/
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทุกด้านได้ แก่ ด้านทักษะความสัม พัน ธ์ระหว่างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตามลาดับ และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความ
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านนี้อยู่ใ นระดับมาก ซึ่งมีความพึงพอใจบัณฑิตในเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ความสามารถในการทางานเป็นทีมได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมไทยประกอบกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้
ปลูกฝังและอบรมสั่งสอนให้นักศึกษามีการรักใคร่กลมเกลียวและการใช้วาจาสุภาพในการสนทนา จึงทาให้บัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็ นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแก่ผู้ที่ ได้รู้จักหรือพบเห็น ซึ่งสอดคล้องกับ
สานั กงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา (2546) ที่ ก ล่าวว่าบั ณ ฑิ ตที่ ได้ รับ การพั ฒ นาเป็ น ผู้มี ศี ลสมบู รณ์ คื อ มี
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พฤติกรรมทางกายและวาจาที่เหมาะสม สามารถดารงตน และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวราภรณ์ วงศ์หาญ (2557); มนูญ สุคีตา (2545) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่
จะนาไปสู่การร่วมมือร่วมใจ และการปฏิบัติงานดาเนินไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถนาไปสู่
บรรยากาศของการทางานที่ดี เข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยของโกศล วัชโลทน (2542) คือ ความสุภาพ
และความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นปัจจัยด้านการบริการที่มีความสาคัญอันดับหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคส่วนใหญ่
ซึ่งกล่าวได้ว่าในการทางานเกี่ยวข้องกับการบริการนั้นสถานประกอบการมีความต้องการพนักงานที่มีความสุภาพ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
ด้านนี้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยความพึงพอใจที่เกิดขึ้นนั้นคือ เรื่องการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินัย และการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ
ที่น อกเหนื อจากการเรียนการสอนนั้น คือ การปลูก ฝังคุณ ธรรม จริยธรรม และการฝึก ท างานร่วมกั บผู้ อื่น เช่ น
กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากสถาบั น ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต (สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา, 2540) พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะที่ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาคิดว่าตนมีมากที่สุด คือ มีความซื่อสัตย์ เพราะเป็นสิ่งสาคัญในทางานอันดับแรก คือ ต้องการคนที่มีความ
ซื่อสัตย์เพื่อจะทาให้องค์กรอยู่รอดและสามารถพัฒนาไปได้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้เน้นการอบรมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงพร้อมที่จะออกสู่ตลาดแรงงานด้วยความ
มุ่งมั่น ซื่อสัตย์สุจริต และมีการปลูกฝังให้รักองค์กร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภาวดี ล้อมหามงคล
(2545) ที่กล่าวว่า ความซื่อสัตย์ และไว้วางใจนั้นเป็นคุณ สมบัติด้านลักษณะนิสัยที่ธุรกิจหรือผู้ประกอบการให้
ความสาคัญเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปความซื่อสัตย์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งในการรับเข้าทางาน
3. ด้านความรู้ และด้านทัก ษะทางปั ญ ญา ภาพรวมจัดอยู่ ในระดับ มากเป็น สิ่งที่สะท้ อนให้เห็ นถึ ง
ความสัมพันธ์ของระบบหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกันระหว่างคุณลักษณะที่จาเป็นและผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต
ในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่บัณฑิตได้ปฏิบัติงานนั้นอยู่ ซึ่งตามทฤษฎี ของ Bloom (1956 อ้างถึงในพัชนี
จันทร์น้อย, 2557) ได้กล่าวถึง การนาความรู้แต่ละระดับซึ่งเป็นกระบวนการของมนุษย์ในการนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน และการเรี ยนรู้ อัน ได้ แ ก่ ระดั บ ความรู้ ความคิ ด รวบยอด การน าไปปรับ ใช้ การวิ เคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินผล แสดงว่าบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถนาความรู้
ความสามารถ และทักษะทางปัญญาที่ได้รับการเรียนการสอนไปปรับใช้ในการทางานตามตาแหน่งงาน ผู้ใช้บัณฑิตมี
ความพึงพอใจระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะในด้านความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย และการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ย่อมสะท้อนคุณภาพของหลักสูตร คุณภาพและความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้ส อน นอกจากนี้ ยังสอดคล้อ งกับ รัฐบาลไทย, (2560); กระทรวงแรงงาน (2560) ที่ กล่ าวว่ า
ผู้ประกอบการมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และมี ทักษะฝีมือเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก แต่สาหรับด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีความต้องการจาเป็นที่ต้องพัฒนา
บัณฑิตมากที่สุดใน 5 ด้าน โดยมหาวิทยาลัย สถานประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรตระหนักถึงความสาคัญ
ของการจัดให้บัณฑิตได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม เช่น การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านภาษาเฉพาะทางให้กับ
นักศึกษาก่อนจบการศึกษา เพื่อให้บัณฑิ ตมีความสามารถในการสื่อสาร และเป็นการส่งเสริมให้การเรียนรู้หรือการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีศักยภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
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จากผลการวิจัยพบว่า สถาบันอุดมศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาใน
ภาคทฤษฎี ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติ รวมถึงความสามารถ ให้พร้อมก่อนการที่จะไปปฏิบัติงานจริง
เพื่อนักศึกษาไปปฏิบตั ิงานจะได้ไม่มีอุปสรรค และปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
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พฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2
Features Authentic And Diserable Of Ministrators Thailand Education 4.0 Under
Educational Extension Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational
Service Area Office 2
สอนประเสริฐ นนเลาพล1 และ ไพฑูรย์ พวงยอด2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Sonprasoet Nonlaophon1 Paitoon Puangyod2
Educational Administration, Nakhon Phanom University
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จานวน 288
คน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการสุ่มแบบหลาย
ขั้ น ตอน (Multistage Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เป็ น แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.66 ถึง 0.89
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 และพฤติกรรมผู้นาตามสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.64 ถึง 0.92 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริง
ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามสถานภาพด้านตาแหน่ง พบว่า ไม่แตกต่างกัน จาแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ผู้นา, ภาวะผู้นา , ไทยแลนด์ 4.0
Abstract
The objectives of this study were to study and to compare Features Authentic and
Desirable of Ministrators Thailand Education 4. 0 Under Educational Extension Schools Under
Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2. The samples were 288 administrators
and teachers in Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2, in academic year 2017
selected by Multistage Sampling. The instrument was a five-rating scale Features Authentic of
Ministrators in Thailand Education 4.0 questionnaire with the discrimination between 0.66 – 0.89
and the reliability of 0.96 and Desirable of Ministrators in Thailand Education 4.0 questionnaire
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with the discrimination between 0.64 – 0.92 and the reliability of 0.97. The statistics for the
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test.
The results were Features Authentic and Desirable of Ministrators in Thailand Education
4.0 Under Educational Extension Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service
Area Office 2 was found at high level. The opinions of the administrators and teachers about
Features Authentic and Desirable of Ministrators in Thailand Education 4.0 Under Educational
Extension Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 were
statistically not different, the administrators and teachers who had different sizes were
statistically different at the .01 level.
Keywords: leader , Leadership , Thailand Education 4.0
บทนา
การศึกษาไทยมีมาหลายยุคหลายสมัย ได้แก่ การศึกษาไทย 1.0 เป็นยุคการศึกษาเพื่อสร้างนักปกครอง
เป็นการศึกษาสาหรับชนชั้นสูงในสังคม โดยมีการจัดการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการให้กับบุตรหลานชนชั้นปกครอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นนักปกครองในรุ่นต่อไป การศึกษาในยุคนี้ไม่เป็นที่แพร่หลาย มีการจัดการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
เท่ านั้ น รูป แบบการจั ดการศึ กษาเป็ นแบบบอกความรู้จากผู้สอน ถ้าผู้ส อนไม่ มีอ ะไรจะสอนแล้ว ถือ ว่าส าเร็จ
การศึกษา การศึกษาไทย 2.0 เป็นยุคแห่งการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างขึ้น เหตุจากการจัดการศึกษาในยุค 1.0 นั้น ไม่
สามารถผลิตกาลังคนได้ทันต่อความต้องการในการบริหารราชการบ้านเมือง ทาให้ชนชั้นปกครองต้องแก้ปัญหาด้วย
การจัดให้มีการศึกษาสาหรับลูกหลานขุนนางชั้นสูง เพื่อผลิตกาลังคนป้อนเข้าสู่ระบบราชการ ที่นับวันจะขยาย
ขอบเขตงานเพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญ และการขยายตัว ทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคนั้ น รูปแบบการจัด
การศึกษาเริ่มมีระบบโรงเรียน แต่ยังเป็นการเรียนแบบบอกความรู้จากผู้สอนอยู่เช่นเดิม การศึกษาไทย 3.0 ในยุคนี้
เป็นยุคที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศกาลังพัฒนา ที่พึ่งพาอุตสาหกรรมเบาในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ เป็นเหตุให้การศึกษายุคนี้ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนป้อน เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม เกิดการ
ทาซ้าบัณฑิตอย่างมโหฬาร เป็นเหตุให้เกิดความตกต่าของบัณฑิตในทุกระดับ ทุกสถาบันการผลิต โดยรูปแบบการ
จั ด การเรีย นรู้ นั้ น เป็ น แบบทางการเหมื อ นสายพานการผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรม และการศึ ก ษาไทย 4.0
การศึกษายุคนี้เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรม เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการศึกษาเพื่อสังคม ที่คนที่ได้รับ
การศึ ก ษานั้ น ต้ องหั น มาช่ว ยเหลื อ สังคมอย่ างจริงจัง และกว้างขวาง โดยที่ ไม่ ใช่ การศึก ษาเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ใด
วัตถุประสงค์หนึ่ง ดั งเช่นที่ผ่านมา และการจัดการศึกษาต้องบูรณาการทั้งศาสตร์ ศิลป์ ชีวิต และเทคโนโลยีเข้า
ด้วยกัน อย่ างกลมกลืน เพื่ อสร้างคนที่ สั งคมต้ องการได้ ในทุ กมิ ติ และมี รูป แบบการจัด การศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย
สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน โดยครูอาจจะไม่มีความจาเป็นอีกต่ อไป หรือถ้าจาเป็นต้องมีก็
ต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทไปอย่างมาก (โพยม จันทร์น้อย,2561 : http://www.kroobannok.com/8149)
การศึกษา 4.0 (Education 4.0) เป็นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน สามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหน
แห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งการ
เรียนการสอนในปัจจุบันยังคงห่างไกลในหลายๆ มิติ เช่น ไม่เคยสอนให้ผู้เรียนได้คิดเองทาเอง ส่วนใหญ่ยังคงสอน
ให้ทาโจทย์แบบเดิมๆ อีกอย่าง คือ ผู้เรียนเริ่มไม่รู้จักสังคม ส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกออนไลน์ไปกับเกมส์ การช้อปปิ้ง
การแชท เฟสบุ๊ค ไลน์ และอินสตราแกรม ส่วนใหญ่มันเป็นสังคมมายา ซึ่งเทคโนโลยีไม่ได้ผิด แต่เหรียญมีสองด้าน
เทคโนโลยีก็เช่นกัน จะนาไปใช้ในด้านใดให้เกิดประโยชน์ เป็นความยากและท้าทายของผู้ที่ต้องทาหน้าที่สอนในยุคนี้
เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้กล้าคิด
และกล้าที่จะผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ไม่ใช่ว่าเก่งจริง คิดอะไรใหม่ๆ ได้
เสมอ และมีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งปัจจัยหลักของการใช้เทคโนโลยีที่เกิดความคุ้มค่า
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ได้แก่ 1) การใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) เครื่องมือสาคัญสาหรับการค้นหาความรู้ เป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญ ดังนั้น
ทางการศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าถึง Internet ได้ง่าย มากกว่ามอง Internet เป็นผู้ร้ายแล้วกลัวว่าผู้เรียนจะ
ใช้ Internet ไปในทางที่ไม่ดี ไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ 2) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
เป็นพรสวรรค์ หลักสูตรการเรียนการสอนควรจะเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนกล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากตารา
เรียน 3) การปฏิสัมพันธ์กับสังคม (Society Interaction) เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ทางานร่วมกันในสังคมได้ ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนการทางานแบบเป็นกลุ่มหรือทีม ปัจจัยดังกล่าว ถ้าทาได้ดี
การศึกษา 4.0 จะสามารถสร้างและพัฒนาคน ให้สามารถค้นหาความรู้ต่างๆ มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงาน
ที่ ท า สามารถต่ อ ยอดและพั ฒ นา (พรชั ย เจดามาน, ไพรฑู รย์ พิ ม พ์ ดี และอั ค รพงศ์ สุ ขมาตร์. 2559 ) ทั้ งนี้
การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อจะได้นาผล
การศึกษาค้ นคว้าในครั้งนี้ ใช้เป็ นข้ อสนเทศ และเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาภาวะผู้น าของผู้ บริห ารสถานศึก ษา
โรงเรีย นขยายโอกาส สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษานครพนม เขต 2 และหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทบทวนวรรณกรรม
ภาวะผู้นาตามสภาพจริง
ภาวะผู้นาตามสภาพจริง (Authentic Leadership) บางท่านเรียกภาวะผู้นาที่แท้ หรือผู้นาที่เป็นของ
แท้ หรือความเป็นผู้นาที่แท้จริงหรือภาวะผู้นาที่กาลังได้รับความนิยมในทางวิชาการซึ่ง
Gardner, Cogliser, Davis, and Dickens (2011). อ้างอิง รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ. 2557 : 32-33)
ให้นิยามว่า เป็นการอธิบายความ ชอบธรรมของผู้นาจากค่านิยมและจริยธรรมพื้นฐานที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
ในความสัมพันธ์กับผู้ตาม โดยทั่วไปผู้นาตามสภาพจริงจะเป็นบุคคลที่มีภาพทางบวกเกี่ยวกับความมีมโนทัศน์ แห่ง
ตนที่จริงใจ (Truthful Self-Concepts) และเปิดเผย (Openness) เพื่อสร้างความไว้วางใจ (Trust) และสนับสนุน
อย่างกระตือรือร้น (Enthusiastic Support) จากผู้ตาม นาไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นของรายบุคคลหรือกลุ่ม
ในขณะที่ Waulmbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, and Peterson (2008) เห็นว่านิยามภาวะผู้นาตามสภาพ
จริงมีหลากหลายแต่มีบางลักษณะบางที่เป็นคาอธิบายร่วมกัน คือ 1) ความตระหนักในตนเอง (Self-awareness)
มีการสะท้อนผลและตรวจสอบตนเองเสมอถึงจุดอ่อน จุดแข็งและค่านิยม 2) แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่โปร่งใส
(Relational Transparency) 3) ใช้ กระบวนการที่ สมดุ ล (Balanced processing) มี ใจเป็ นธรรม (Fair-mind)
ในการพิ จ ารณาประเด็ น ต่ า ง ๆ ร่ ว มกั น และ 4) มี พื้ น ฐานทางจริ ย ธรารมในทางบวก (A positive ethical
foundation) ที่แสดงออกทางความสัมพันธ์และการตัดสินใจ
Kruse (2013. อ้างอิง รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ. 2557 : 33) ที่เห็นว่าภาวะผู้นาตามสภาพจริงมีนิยาม
ที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ มี บ างลั ก ษณะที่ ใช้ อ ธิบ าร่ว มกั น คื อ 1) มี ค วามตระหนั ก ในตนเองและเป็ น ของแท้ (Selfawareness and genuine) ตระหนักถึงจุดแข็งจุดอ่อนและอารมณ์ของตนเอง แสดงถึงความเป็นตัวของตัวเอง
(Real selves) กับผู้ตาม ไม่แสดงต่อหน้าอย่างหนึ่งแต่ลับหลังเป็นอีกอย่าง ไม่ปกปิดข้อผิดพลาดหรือจุดอ่อนด้วย
กลัวจะถูกกล่าวหาว่าอ่อนแอ และตระหนักว่าความตระหนักในตนเอง (Self-actualized) เป็นการเดินทางที่ไม่
สิ้น สุด ทุ กคนมี ข้อ บกพร่อง เรียนรู้จากข้ อบกพร่อง ไม่มี ใครที่ ส มบู รณ์ แบบ 2) มุ่งขับ เคลื่ อนพั นธกิ จและหวัง
ผลสาเร็จ (Mission driven and focused on results) ไม่ใช่เพื่ออานาจ เงิน หรืออัตตาของตนเอง 3) นาด้วยหัวใจ
(Lead with heart) ไม่กลัวที่จะแสดงอารมณ์ จุดอ่อน และท่าทีกั บผู้ตามที่อาจถูกมองว่าอ่อน (Soft) แต่ถือเป็น
แบบตรงไปตรงมาที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ เพี ย งแต่ ต้ อ งแสดงออกด้ ว ยท่ าที ที่ เห็ น อกเห็ น ใจ (Empathy) 4) ให้
ความสาคัญกับระยะยาว (Focus on the long-term) การบารุงรักษาบุคคลและการบารุงรักษาองค์กรต้องการ
ความอดทนและการทางานหนักทีจ่ ะต้องดาเนินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
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ผู้นาตามสภาพที่พึงประสงค์
พิจักษณา วงศาโรจน์ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่พึงประสงค์ :
กรณีศึกษากรมกาลังพลทหารบก พบว่า ตัวแปรด้านทัศนคติของผู้บริหาร และด้านหลักธรรมาภิบาลของผู้บริ หาร
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารที่ พึ งประสงค์ อ ย่ า งมี ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ส่ ว น
คุณลักษณะของผู้บริหารไม่มีอิทธิพลกับภาวะผู้นาของผู้บริหารที่พึงประสงค์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้าราชการภายในกรมกาลังพลทหารบกให้ความสาคัญกับทัศนคติและการทางานบนหลักธรรมาภิ
บาลของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา โดยไม่ ได้ พิ จ ารณาการมี ภ าวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารที่ พึ งประสงค์ จ ากคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้บังคับบัญชา
พัชราณี ฟักทองพรรณ (2553. อ้างอิงใน พิจักษณา วงศาโรจน์. 2557 : 18) ได้ศึกษาเรื่อง แนวโน้ม
คุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวโน้มคุณลักษณะผู้นาที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน จากการคาดการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2559 โดยใช้ทั้งการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 1) การวิจัยเอกสารเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
2) การวิ จั ย อนาคตแบบ (Ethnographic Delphi Futures Research) EDFR ผลการวิ จั ย พบว่ า แนวโน้ ม
คุณลักษณะผู้ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน ในปี พ.ศ. 2554-2559 ประกอบด้วย คุณลักษณะ
ผู้ น า 5 ด้ า น คื อ (1) ด้ า นความรู้ (2) ด้ านทั ก ษะ (3) ด้ า นทั ศ นคติ (4) ด้ านคุ ณ ธรรมจริย ธรรม (5) ด้ า น
บุคลิกภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ความสาคัญกับคุณลักษณะผู้นาด้านบุคลิกภาพสูงสุด รองลงมาเป็นด้านคุณธรรม
จริยธรรม ส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับด้านคุณธรรมจริยธรรมสูงสุด รองลงมาเป็นด้านทัศนคติ ใน
ภาพรวมทั้งสองกลุ่มให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าด้านอื่น ๆ โดยที่คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรีเอกชนจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะด้านความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรสาหรับ
กุลสตรีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ทักษะการใช้จิตวิทยาและการปกครองนักเรียนหญิง ทัศนคติที่ดีในการพัฒนา
การศึกษาของสตรี การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย
อภิญญา ลีละฉายากุล (2555, อ้างอิงใน พิจักษณา วงศาโรจน์. 2557 : 19) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ตามภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ในสังกัดจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ค้น หาสมรรถนะที่ พึงประสงค์ตามภาระงานของบุคคลากรสายวิชาการในสังกัดจุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดย
วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบเชิงพรรณนาหาคาตอบที่สัมพันธ์กันกับองค์ประกอบของสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน
ตามนิยามของ David C.McClelland ได้แก่ ทักษะและความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ
ลักษณะของตนเอง บุคลิกประจาตัวบุคคล และแรงจูงใจที่บุคลากรสายวิชาการพึงมี ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ
ของบุคลากรสายวิชาการที่พึงประสงค์ในความเห็นของศาตราจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางการบริหารของคณะหรือ
มหาวิท ยาลั ยที่ เป็ นกลุ่มตั วอย่าง คือ บุค ลากรสายวิชาการต้อ งมี ความรู้เชิงลึกในศาสตร์ห รือสาขาวิชาที่ สอน
สามารถเขียนตาราหรืองานวิจัยได้และในเรื่องที่มีความรู้นั้นสามารถให้บริการทางวิชาการและความรู้ที่ทันสมัยใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ นอกจากความรู้เชิงลึกในศาสตร์แล้วบุคลากรสายวิชาการต้องมีทักษะ การถ่ายทอดความรู้
ทักษะ การสื่อสารให้ คาปรึกษาแนะน า และทั กษะในการแก้ปั ญ หาบุค ลากรสายวิชาการต้ องมี ทัศ นคติและจิ ต
วิญญาณแห่งความเป็นครูที่ดี มองนิสิตเหมือนลูกหลานเข้าใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของนิสิ ต ปรารถนาดี
กับนิสิตบุคลากรสายวิชาการยังต้องมีบุคลิกเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็นผู้นาเสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน
และท้ายสุดบุคลากรสายวิชาการต้องมีแรงจูงใจที่จะผลิตบัณฑิตให้สามารถดารงตนตามวิชาชีพในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิ เป็นคนดี ประสบความสาเร็จในชีวิตและมุ่ งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านงานวิจัยและวิชาการเพื่อ
เป็นประโยชน์กับสังคม
พรชัย เจดามานและคณะ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศ
ไทย 4.0 พบว่า กระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาภายใต้ประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 คือ การเป็น
จุดเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง พอเพียงและยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการที่มีการผลักดัน การปฏิรูปโครงสร้างการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา การผนึกกาลัง
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ภายใต้แนวคิดประชารัฐ การวิจัย พัฒ นาบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากการรู้จักเติมเต็ม พอเพียง แบ่งปัน รับผิดชอบและให้คุณ ค่า การหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การมี
คุณธรรม วัฒนธรรม ภิบาลเพื่อเป็นเกราะคุ้มกัน และการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21
Prensky (2001. อ้างอิงใน สมหมาย อ่าดอนกลอย. 2556 : 1) กล่าวว่า นักเรียนในปัจจุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัว รูปแบบของการแสดงออก นักเรียนในปัจจุบันตั้งแต่
ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงการเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกั บเทคโนโลยีใหม่ และมีการใช้
เวลาส่ วนมากอยู่ กั บ คอมพิ วเตอร์ เกมส์ อิ น เทอร์เน็ ต โทรศั พ ท์ มือ ถื อ รวมทั้ งของเล่ น ต่ าง ๆ ในยุค ดิ จิต อล
นอกจากนั้นยังเห็นได้ว่าเด็กในยุคปัจจุบันมีระบบคิดและกระบวนการทางสารสนเทศที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้า
อย่างสิ้นเชิง คนรุ่นก่อนหน้านี้ เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือ
เทคโนโลยีที่เป็นดิจิตอล สถาน ศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันของเรามีความพร้อมที่จะรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นแล้วหรือไม่ ครูมีความรู้และทักษะพร้อมที่จะนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม่
ผู้บริหารโรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ผู้บริหารระดับ
นโยบายมีความใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงหรือยัง
Churches (2008) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ครู หลักสูตร และการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
นั้นยังไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว สิ่งสาคัญที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยคือ ศาสตร์การ
สอน (pedagogy) ที่ต้องสะท้อนถึงวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนสะท้อนถึงโลกที่ พวกเขาจะต้องเดินทางเข้าไปใน
อนาคต ดังนั้นรูปแบบและวิธีการสอนจึงมีความจาเป็นต้องมุ่งให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ (create knowledge)
จากกระบวนการได้ รับ ความรู้ (knowledge acquisition) และการลงลึกในความรู้ (knowledge deepening)
เป็นการสร้างสรรค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระทา (Learning by doing) จากงานหรือจากกิจกรรม
ในบริบ ทหรือปั ญ หาในโลกที่ เป็ น จริง ซึ่ งเชื่อ ว่ากระบวนการเรีย นรู้ดังกล่าวจะน าไปสู่ การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
(thinking skills) จากทักษะขั้นต่าไปสู่ทักษะขั้นสูงกว่าตามลาดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม (Bloom's taxonomy)
คือจากทักษะการคิดในระดับ ความจา ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ไปสู่ทักษะการคิดในระดับการวิเคราะห์
การประเมินค่า และการสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อพฤติกรรมผู้นาตามสภาพ
จริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามสถานภาพ
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ต่อพฤติกรรมผู้นาตามสภาพ
จริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริห ารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็น ต่อพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นา
ตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาส ทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์
4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2
1) การบริหารเวลา
2) การทางานเป็นทีม
3) การสื่อสาร
4) การมีมนุษยสัมพันธ์
5) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. สถานภาพด้านตาแหน่ง ได้แก่
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ครูผู้สอน
2. ขนาดของโรงเรียน ได้แก่
2.1 โรงเรียนขนาดกลาง
2.2 โรงเรียนขนาดใหญ่

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 780
คน จาแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 38 คน และครูผู้สอน จานวน 742 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยดาเนินการตามลาดับต่อไปนี้
1. กาหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่ างโดยการเที ยบตารางของเครจชี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)
(วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2553 : 40) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 288 คน
2. การดาเนินการสุ่มตัวอย่าง ดาเนินการดังนี้
2.1 ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จับสลากเลือกโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน
2.2 ผู้บ ริหารสถานศึ กษา ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน จานวน 25 คน
2.3 ครูผู้สอน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีจับสลากในโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง กาหนดอัตราส่วนผู้ บริหาร : ครูผู้สอน จะได้ครูในโรงเรียนขนาดกลาง จานวน 120 คน และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ จานวน 143 คน รวม 263 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ได้แก่ สถานภาพ และขนาดของโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มี 5
ระดับ ดังนี้
5 หมายความว่า มีสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด
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4 หมายความว่า มีสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก
3 หมายความว่า มีสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายความว่า มีสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายความว่า มีสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริง
และสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0
2. ก าหนดกรอบแนวคิ ด และขอบข่ า ยในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การศึกษา
3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิ ด วัตถุป ระสงค์ของการศึกษา การวัดตามนิ ยามศัพ ท์ โดย
แบบสอบถามระดับพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทยแลนด์
4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating Scale)
4. เสนอเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบและนาข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษากลับมาปรับปรุงแก้ไข
5. น าเสนอแบบสอบถามที่ ได้ รับ การปรั บ ปรุ งแก้ ไขจากอาจารย์ ที่ ป รึก ษาการวิจั ย แล้ ว น าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity)
6. หาความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content validity) หลั ง จากให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน ท าการ
ตรวจสอบแล้ว นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวัดตามนิยามศัพท์ (Index of
Congruence : IC) ข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า IC ระหว่ า ง 0.60-1.00 และวิ เคราะห์ ห าค่ า ดั ช นี ความสอดคล้ อ งของ
แบบสอบถามเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปไว้ ปรากฏว่าได้ค่า IC ระหว่าง 0.80 – 1.00
7. นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try–out) กับผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จาแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 25 คน และครูผู้สอน จานวน 25 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 50 คน
8. หาค่ า อ านาจจ าแนก โดยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (Item – Total Correlation)
ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า r ตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไปไว้ และนามาหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (Reliability) เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 โดยวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค โดยค่า
อานาจจาแนกทั้งฉบับของแบบสอบถามพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ระหว่าง
0.66 ถึง 0.89 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 ค่าอานาจจาแนกทั้งฉบับของแบบสอบถามพฤติกรรมผู้นา
ตามสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ระหว่าง 0.64 ถึง 0.92 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.97
9. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง เพื่อนามาใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 288 คน ได้แบบสอบถามกลับมา จานวน 288 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
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1. ขอหนังสือแนะนาตัวผู้ศึกษาค้นคว้า จากสานักบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เสนอถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจากโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2
2. นาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ส่งให้ผู้บ ริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูล
3. ผู้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ กั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถาม ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลและจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
4. ผู้ศึกษาขอรับ – ส่ง แบบสอบถามด้วยตนเองตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
5. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดย
หาความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ทั้งโดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง โดยกาหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย
การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุ คไทยแลนด์ 4.0 โดยพิจารณาจากค่าคะแนนของช่วงระดับคะแนนเฉลี่ย
(Class Interval) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด , 2553 : 118)
3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-test (Independent t-test)
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
1.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือในการศึกษาโดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of congruence) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1.2 ค่ าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม ใช้ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์อ ย่ า งง่าย (Item Total
Correlation) ของเพียร์สัน
1.3 การหาค่าความเชื่อมั่ น (Reliability) โดยใช้สู ตรสั ม ประสิท ธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient)
ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน คือ การทดสอบค่า (t-test) (Independent Samples)
ผลการศึกษา
1. พฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
พฤติกรรมผู้นาตามสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
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การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังปรากฏใน
ตาราง
รายการ
พฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริง
พฤติกรรมผู้นาตามสภาพที่พึงประสงค์
S.D.
ระดับ
S.D.
ระดับ
X
X
1. การบริหารเวลา
4.13
.28
มาก
4.14
.28
มาก
2. การทางานเป็นทีม
4.09
.30
มาก
4.11
.30
มาก
3. การสื่อสาร
4.13
.28
มาก
4.15
.28
มาก
4. มนุษยสัมพันธ์
4.11
.36
มาก
4.13
.36
มาก
5. การใช้เทคโนโลยี
4.05
.36
มาก
4.07
.37
มาก
และนวัตกรรม
รวม
4.10
.19
มาก
4.00
.19
มาก
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อพฤติกรรมผู้นาตามสภาพ
จริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัด สานัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ไม่แตกต่างกัน และความคิดเห็ นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อพฤติกรรมผู้นาตามสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์
4.0 ของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอน
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน
ต่อพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ และความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียน
ขนาดแตกต่างกัน ต่อพฤติ กรรมผู้นาตามสภาพที่พึ งประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่
อภิปรายผล
1. พฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ การบริหารเวลา การสื่อสาร การทางานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และพฤติกรรมผู้นาตามสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
รายด้านพบว่าระดับพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ การสื่อสาร การบริหารเวลา มนุษย
สัมพันธ์ การทางานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้เพราะผ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษามีการกากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละงานให้บรรลุตามเวลาและวัตถุประสงค์ สามารถบริหาร
เวลาได้อย่างเหมาะสมเพื่ อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีการส่งเสริมผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จตรงตามกาหนดเวลา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทัน
เหตุ ก ารณ์ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ร่ว มงานมี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด ซึ่ งกั น และกั น และผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลที่แท้จริงให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
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สอดคล้องกับ Kruse (2013. อ้างอิง วิโรจน์ สารรัตนะ. 2557 : 33) ที่เห็นว่าภาวะผู้นาต้องมุ่งขับเคลื่อนพันธกิจ
และหวังผลสาเร็จ ไม่ใช่เพื่ออานาจ เงิน หรืออัตตาของตนเอง นาด้วยหัวใจ ไม่กลัวที่จะแสดงอารมณ์ จุดอ่อน และ
ท่าทีกับผู้ตามที่อาจถูกมองว่าอ่อน โดยให้ความสาคัญกับระยะยาว การบารุงรักษาบุคคลและการบารุงรักษาองค์กร
ต้องการความอดทนและการทางานหนักที่จะต้องดาเนินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (สิงห์ ยิ้ มแย้ม, 2550 : 29-30) มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใส่ใจความรู้สึกความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ ใช้เหตุผล
แก้ปัญหา มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ การบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การจัด
โครงสร้างองค์การ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศกากับติดตาม การวัดประเมินผล มีความรู้ความสามรถด้าน
สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อพฤติกรรมผู้นาตามสภาพ
จริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครพนม เขต 2 พบว่ า ไม่ แ ตกต่ างกั น ทั้ งนี้ เพราะผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน และเป็น
ระบบ มีการวางแผนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลกรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน และมี การวางแผน กาหนดภาระงานและอานาจหน้าที่ของบุ คลากรด้านเทคโนโลยีอย่างชัดเจน
ตลอดจนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ สนับสนุนให้
ผู้ร่วมงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน และส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลที่แท้จริงให้แก่ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม และความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อพฤติกรรม
ผู้นาตามสภาพ ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดย
ผู้บ ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็ นสูงกว่าครูผู้สอน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่าการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งสาคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตลอดจนมีความสาคัญต่อการจัดการเรียน
การสอนของครู เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขในสังคมได้ อีกทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
ระหว่างองค์กร และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นส่วนที่ทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จในการดาเนินงาน สอดคล้อง
กับ Gardner, Cogliser, Davis, and Dickens (2011). อ้างอิง วิโรจน์ สารรัตนะ. 2557 : 32-33) ความมีมโน
ทัศน์แห่งตนที่จริงใจ และเปิดเผย เพื่อสร้างความไว้วางใจ และสนับสนุนอย่างกระตือรือร้น จากผู้ตาม จะนาไปสู่ผล
การปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ของรายบุคคลหรือกลุ่ม และ Waulmbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, and Peterson
(2008) เห็นว่า ความตระหนักในตนเอง มีการสะท้อนผลและตรวจสอบตนเองเสมอถึงจุดอ่อน จุดแข็งและค่านิยม
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่โปร่งใส การใช้กระบวนการที่สมดุล มีใจเป็นธรรม (Fair-mind) ในการพิจารณาประเด็น
ต่าง ๆ ร่วมกัน และมีพื้นฐานทางจริยธรรมในทางบวก ที่แสดงออกทางความสัมพันธ์และการตัดสินจะส่งเสริมให้ผู้
ตามทุ่มเททางานอย่างเต็มที่จะทาให้โรงเรียนดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน
ต่อพฤติกรรมผู้นาตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ และความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียน
ขนาดแตกต่างกัน ต่อพฤติ กรรมผู้นาตามสภาพที่พึ งประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สอดคล้องกับพิจักษณา วงศาโรจน์ (2557 : 21) กล่าวว่า ผู้นาที่พึง
ประสงค์จะต้องประพฤติ ปฏิบัติให้เหมาะสมต่อบทบาทการทางาน ต้องมีคุณลักษณะผู้นาด้านการบริหารจัดการ
คุณลักษณะผู้นาด้านวิชาชีพ คุณลักษณะผู้นาด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะผู้นาด้านบุคลิกภาพ ซึ่ง
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ผู้น าควรมีค รบ ทั้ง 4 ด้าน มากน้อยแตกต่างกันออกไปตามบทบาทที่ ได้รับ แต่ทั้งนี้ผู้นาควรจะพยายามพัฒ นา
คุณลักษณะทั้ง 4 ด้านให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการศึกษาไปใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้มกี ารใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ทั้งเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา และการใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษา
2.2 ศึกษาความต้องการในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และครู และ
พัฒนาความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาและครูตามรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ หรือวิจัยแบบผสมผสาน
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
The Development of Learning Plan via Social Network with Think Pair Share
Technique for Principle of Marketing course for Undergraduate students at
Chaiyaphum Rajabhat University
กาจวาที ประทุมแสง1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Kartwatee Pratoomseang1
Faculty of Education Mahasarakham Rajabhat University
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อ
เปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการจัด การเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น กับกลุ่มผู้เรียนที่
เรียนรู้แบบปกติ 5) เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจของผู้เรีย นที่ เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จานวน 58 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม จานวน 2 ห้องเรียน
แล้วสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น จานวน 28 คน กลุ่มที่ 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีปกติ จานวน 30 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติตรวจสอบสมมติฐาน t- test
ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชา
หลักการตลาดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน
ระดั บ เหมาะมากที่ สุ ด 2) กระบวนการจัด การเรีย นรู้ผ่ านเครือข่ ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิ ค เพื่ อ นคู่ คิ ด ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.79/82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้นสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบปกติ ไม่แตกต่างกัน 5) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
กระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูผ้ ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด มีความพึง
พอใจในระดับมาก
คาสาคัญ: เครือข่ายสังคมออนไลน์, เทคนิคเพื่อนคู่คิด
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Abstract
This study aimed to 1) Development of Learning Plan via Social Network with Think Pair
Share Technique for Principle of Marketing course for Undergraduate students at Chaiyaphum
Rajabhat University 2) evaluate the efficiency of Plan via Social Network with Think Pair Share
Technique 3) compare learning achievement before and after class By using the Plan via Social
Network with Think Pair Share Technique 4) compare learning achievement By using the Plan via
Social Network with Think Pair Share Technique with study in the classroom and 5) evaluate
students’ satisfaction to Plan via Social Network instruction. Experimental group of the study was
a class of 58 students in Undergraduate students of Chaiyaphum Rajabhat University. The
students were selected by cluster random sampling method. The research’s tools were the Plan
via Social Network with Think Pair Share Technique for Principle of Marketing course, the learning
achievement tests, and the student’s satisfaction questionnaire. Statistics used to analyze the
data were median, standardized deviation, and t-test
The study showed that 1) Plan via Social Network with Think Pair Share Technique for
Principle of Marketing course for Undergraduate students at Chaiyaphum Rajabhat University, the
experts showed their overall opinion on the Plan via Social Network with Think Pair Share
Technique of Marketing subject instruction at high level. 2) The result of the evaluation of the
Plan via Social Network with Think Pair Share Technique for Principle of Marketing course for
Undergraduate students instruction’ s efficiency found that the instruction had the efficiency
higher than the criteria 80/80 which was 85.79/82.86 3) The comparison of the student’s pretest
and posttest score found that the students who had learned with the Plan via Social Network
with Think Pair Share Technique for Principle of Marketing course instruction had the posttest
score higher than the pretest score statistically at .05. 4) The comparison of the student’ s
posttest score found that the students who had learned with the Plan via Social Network with
Think Pair Share Technique for Principle of Marketing course instruction and learned in the class
showed their not different. 5) The students had showed their overall satisfaction to the Plan via
Social Network with Think Pair Share Technique for Principle of Marketing course instruction at
high level.
Keywords: Social Network, Think Pair Share Technique
บทนา
วิชาหลักการตลาดเป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พุทธศักราช 2555 กาหนดให้นักศึกษา จะต้อง
ศึกษาวิชาหลักการตลาด ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานวิชาหนึ่งสาหรับการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป วัตถุประสงค์การเรียนใน
รายวิชานี้ก็เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาหลักการไปใช้ได้ โดยในการจัดการเรียนการสอน
นั้น ผู้เรียนจะมีพื้นฐานความรู้ และศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคนชอบซั กถาม บางคนชอบการรับฟัง
การบรรยาย บางคนชอบปฏิบัติ ทาให้การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะสอนให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหาได้เท่ากันทุกคน อันส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชา
นี้จาเป็นจะต้องมีการพูดคุย สอบถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
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จากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 หมวดที่ 9 เทคโนโลยี เพื่ อ การศึ ก ษา
ได้ระบุไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการผลิตพัฒ นาแบบเรียนตารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542) และในปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความรอบรู้ การจัดระบบการประมวลผล การส่งผ่านและการ
สื่อสารด้วยความเร็วสูง และมีปริมาณมาก การนาเสนอและแสดงผลด้วยระบบสื่อ สารต่างๆ ทั้งในด้านข้อมู ล
รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและสตูดิโอ อีกทั้งยังสามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพันธ์ แบบโต้ตอบ ทาให้การ
เรียนรู้ยุคใหม่ประสบความสาเร็ จด้วยดี การเรียนรู้ยุคใหม่ใช้คุมความรู้ที่เรียกว่า World Knowledge ซึ่งมีแหล่ง
ความรู้มากมายกระจายอยู่ทั่วโลก ผู้เรียนต้ องเรียนรู้ได้มากและรวดเร็ว อีกทั้งสามารถแยกแยะค้ นหาข่าวสาร
ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ต้องการได้ตรงตามความต้องการ (กรมวิชาการ. 2544)
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุดนั้น สามารถออกแบบแผนการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ตาม หลักสูตร หาความรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจหรือเพื่อแก้ปัญหา การ
เรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการกาหนดประเด็นเรื่อง ตามด้วยการวางแผนกาหนดข้อมูลหรือสาระที่ต้องการ
ผู้สอนอาจจดบัญชีแสดงแหล่งข้อมูล ทั้งทางเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น ชื่อของเว็บต่างๆ ให้ผู้เรียนแสงหาข้อมูล วิเคราะห์
เป็นคาตอบ สร้างเป็นองค์ความรู้ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยและครูช่วยกากับผลการเรียนรู้ ให้เป็นไป
ตามคุณภาพที่ต้องการ ทั้งนี้ผู้สอนจะมีบทบาทสาคัญในการช่วยชี้แนะทิศทางของการแสวงหาความรู้หรือแนะนา
ผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้ (ขนิษฐา บารุงลาน.
2555) การเรียนรู้ร่วมกัน.(Collaborative Learning) จึงเป็นวิธีการเรียนแบบหนึ่งที่ถูกนาเข้ามาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีวิธีการที่
เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก โดยที่สมาชิกแต่ละคนต้องมีส่วนร่ว ม
ในการเรียนรู้และในความสาเร็จของกลุ่มทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้
รวมถึงการให้กาลังใจแก่กันและกัน สมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ และภาระงานของตนเองพร้อมไปกับ
การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์กั บ สมาชิ ก ในกลุ่ ม โดยมี จุ ด มุ่ งหมายในการเรี ย นรู้ร่ว มกั น ซึ่ งความส าเร็จ ของแต่ ล ะบุ ค คลคื อ
ความสาเร็จของกลุ่มและความสาเร็จของกลุ่ม คือความสาเร็จของทุ กคนเช่น กัน (สุรมัย รังสีธรรม. 2551) เมื่ อ
พิจารณาถึงข้อดีของเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะเน้นรูปแบบการเรียนที่เป็นกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้อง
ช่วยเหลือกัน มีการเสนอความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสาคัญที่สุด ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้ วิจัยจึงนาเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อน
คู่คิด (Think-Pair-Share) เข้ามาใช้ร่วมกับงานวิจัยในครั้งนี้ การเรียนร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ประกอบด้วย
3 ขั้นตอนได้แก่ 1) Think หมายถึง การท้าทายให้ผู้เรียนคิดและไตร่ตรองจากคาถามแบบปลายเปิด หรือการเฝ้า
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 2) Pair หมายถึงการจัดให้ผู้เรียนจับคูก่ ันเป็นคู่ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ในประเด็นปัญหาที่กาหนดไว้เพื่อร่วมกันค้นหาข้อสรุปหรือตอบคาถามที่ต้องการ 3) Share หมายถึงการสลาย
จากการจับกลุ่มกันเป็นคู่ๆ แล้วสรุปผลการค้นหาคาตอบร่วมกันทั้งชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สรุปและอภิปรายผล
การค้นพบ (มนต์ชัย เทียนทอง. 2551)
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เริ่มจากชุมชนออนไลน์ที่เปิดรับความคิดเห็นทั้งในรูปแบบ
ของการโพสข้อความและการสนทนา ปัจจุบันเป็นรูปแบบการค้นหา หรือติดต่อเพื่อนเก่า สมัยเรียน และเพื่อนใหม่
หรือสร้างกลุ่มเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจหรือรสนิยมในเรื่องเดียวกันนอกจากการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมแล้ว ยัง
สามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็ น ความสนใจหรือแสดงออกในเรื่องที่ สนใจ โดยการเข้าร่วมกลุ่มหรือเวที
สนทนานั้น ๆ ซึ่งอาจนามาซึ่งธุรกิจ หรือ ความช่วยเหลือในหมู่สมาชิกด้วยกันในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแบ่งปัน
ความรู้ ประสบการณ์ ท างเทคนิ ค ในเรื่ อ งต่ า งๆ รวมไปถึ งการแนะน าธุร กิ จ การจ้ างงาน เป็ น ต้ น รู ป แบบของ
สัม พันธภาพ ระหว่างบุคคลเริ่มจากการร้องขอเป็นเพื่อน ผู้ถูกร้องขอจะต้องมี การตอบกลับก่อนถึงจะสามารถ
ติดต่อกันได้ การใช้งานหลักๆ ได้แก่อีเมล์ระบบสมัครสมาชิก กระดานข้อความ ข่าว ระบบรักษาความเป็นส่วนตัวใน
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การกาหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลไม่พึงประสงค์ในการนาข้อมูลไปใช้ในทาง
เสียหาย นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบหน้าเว็บตามความต้องการ เพื่อบ่งบอกบุคลิกของผู้ใช้ รวมทั้งการเพิ่มเพลง
และดนตรี ช่วยให้สามารถแชร์หรือฟังเพลงมิวสิควิดีโอ คลิปวิดีโอที่ถ่ายทาเอง รายการทีวี โฆษณา ภาพยนต์ รวมทั้ง
การสืบค้นข้อมูลต่างเกี่ยวกับตัวศิลปินที่ชื่นชอบ เป็นต้น (กุลธวัช สมารักษ์. 2555) ซึ่งลักษณะของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์นี้ สามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน การนา เสนอ
ผลงานหรือแม้กระทั่งการทางานร่วมกัน
จากเหตุผลดังกล่าว จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว
ให้เป็นพื้นฐานสาหรับการศึกษาวิชาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความสาคัญ ของวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกั บความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการตลาด ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒ นาแผนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ โดยใช้ เทคนิ ค เพื่ อ นคู่ คิ ด ของวิ ช าหลั ก การตลาดส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและเพื่อสร้างกิจกรรมระหว่างเรียนทาให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชา
หลักการตลาดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบปกติ
4. เพื่ อ ศึกษาความพึงพอใจขอนั กศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ชัย ภูมิ ที่ เรีย นตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น
ทบทวนวรรณกรรม
เครือข่ายสังคมออนไลน์
มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนี้
ชนากิตติ์ ราชพิบูลย์ (2553) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ หมายถึง กลุ่มของเว็บไซต์ ที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างประวัติส่วนตัวและเครือข่ายส่วนบุคคลของตนเพื่อติดต่อ
กับผิอื่นได้ โดยสามารถเขียนอธิบายความสนใจ กิจกรรมที่ได้ทา เพื่อเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น
ซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์ ไฮไฟว์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์
เข็มชาติ พงษ์พาน (2554) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก
(Social Network Service) หมายถึง บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่าย
สังคมสาหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตให้สามารถ เขียนและอธิบายความสนใจและกิ จการที่ได้ทาและเชื่อมโยงกับ
ความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วยการแชทส่งข้อความ ส่งอีเมล์ วิดีโอ
เพลง อัพโหลดรูป สร้างบล็อก ยกตัวอย่าง ลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์มักจะใช้โปรแกรมการสนทนา
อย่ างเช่ น MSN QQ Pert เป็ น การคุ ย กั น เฉพาะกลุ่ ม ที่ ค นเป็ น เพื่ อ น แต่ ลั ก ษณะของระบบอิ น เทอร์เน็ ต สั งคม
ออนไลน์ เพื่ อ นของเพื่ อ นจะสามารถมองเห็ น กิ จ กรรมของกั น และกั น ได้ ทุ ก คนทั่ ว โลกเป็ น ลั ก ษณะเครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ หลักการทางานคือคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ในรูปฐานข้อมูล sql ส่วน video หรือ รูปภาพอาจ
เก็บเป็นไฟล์ได้ บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมได้แก่ เฟซบุ๊ก ไฮไฟฟ์ มายสเปซ ออร์กัต มัลติพลาย ยูทุป
โดยเว็บเหล่านี้มีผู้ใช้มากมายและปัจจุบันบริการ เครือข่ายสังคมมีผลประโยชน์จากเงินที่ได้จากการโฆษณา
วชิรพรรณ ทองวิจิตร (2555) ได้ให้ความหมายเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การที่มนุษย์สามารถ
เชื่อมโยงถึงกัน ทาความรู้จักกัน สื่อสารถึงกันได้ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นเว็บ
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันนั่นเอง โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพื้นที่ให้ผู้คนเข้ามารู้จัก
กัน มีการให้พื้นที่ บริการเครื่องมือต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวก ในการสร้างเครือข่าย สร้างเนื้อหาตามความสนใจ
ของผู้ ใช้ ปั จ จุ บั น มี เว็ บ ไซต์ ป ระเภท Social Network เกิ ด ขึ้ น จานวนมาก ทั้ งที่ มี เป้ าหมายเชิงพาณิ ชย์ และ ไม่
แสวงห าก าไร เช่ น Wikipedia.org MySpace.com Facebook.com Hi5.com Orkut.com Vkontakte.ru
Friendster.com SkyRock.com PerfSpot.com Studivz.net เป็นต้น
สรุปได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน คือ เว็บไซต์ที่พัฒนาเพื่อรองรับกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
โดยบุคคลนั้นสามารถจะปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกั บผู้อื่นได้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีองค์ประกอบหลักที่ใช้เป็น
ตัวแทนของผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแต่ละบุคคล และบริการเสริมต่างๆ ที่มีความ
หลากหลายบริการเครือข่ายทางสังคมเกือบทั้งหมด โดยจะให้บริการผ่านหน้าเว็บ
การประยุกต์ใช้งานสื่ออินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์ด้านการศึกษา
วชิ ร พรรณ ทองวิ จิ ต ร (2555) กล่ า วไว้ ว่ า การประยุ ก ต์ ใช้ งานสื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต สั งคมออนไลน์ ด้ า น
การศึกษา ว่าด้วยข้อมูลจานวนมากที่ถูกนาเสนอในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หากนามาสู่การจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน ย่อมก่อให้เกิดผลสาคัญในหลากหลายลักษณะเช่นกัน เช่น
1. การสร้างความสั มพั น ธ์ระหว่างสั งคมในชั้นห้ อ งเรียน เนื่ องจากบรรยากาศของเครือข่ายสั งคม
ออนไลน์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายใต้มิติความสัมพันธ์ของคนในเครือข่าย ด้วยเหตุนี้เมื่อทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนเข้าสู่การสร้างความสัมพันธ์ภายในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็จะนาไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในสังคม
จริงในทิศทางที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ลักษณะการ
นาเสนอข้อ มูล สถานภาพที่ เป็ น ปั จจุบั น ท าให้ ทั้งผู้ส อนสามารถติด ตามพฤติก รรมและประสานข้อ มูลได้อย่ าง
ทันท่วงที
2. การกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางการตั้งประเด็นแลกเปลี่ ยน
ข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถทาได้อย่างทันท่วงที และเป็นเครื่องมือสาหรับผู้สอนในการ
กระตุ้นผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันผู้สอนสามารถนาเสนอเนื้อหาใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและผู้เรียนสามารถ
ติดตามได้อย่างต่อเนื่อง
3. การส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจและความถนัด เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รูปแบบของเว็บบล็อกเป็นระบบที่ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานตามความถนัดและความสนใจของทั้งผู้สอนและผู้เรียน
อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การส่งเสริมการบันทึกและการอ่าน การเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ ผ่านรูปแบบ
ของข้อ เขียนในหลายลั กษณะ เช่น ข้อ ความสั้น ในระบบ Twitter ข้ อความปานกลางของเว็บ Facebook หรือ
ข้อความยาวๆ ของระบบเว็บบล็อก เป็นต้น
การเรียนแบบร่วมมือ
มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ ดังนี้
สุรมัย รังสีธรรม (2552) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันและ
การเรียนแบบร่วมมือมีความหมายเหมือนกันคือเป็นการเรียนแบบกลุ่มที่เน้นให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อช่วยกันค้นหาหรือร่วมสร้างผลลัพธ์ทางวิชาการร่วมกัน
เล็กฤทัย ขันทองชัย (2553) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การเรียนแบบร่วมมือ
เป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้ เรียนเป็น ศูนย์กลางที่ นักเรียนมีความสามารถแตกต่ างกั นโดยแบ่ ง
นักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการเรียนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มไปถึง
เป้าหมายเช่นเดียวกัน ความสาเร็จของตนเองก็คือความสาเร็จของกลุ่มด้วย
จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือข้างต้นสรุปได้ว่าการเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง เป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่
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แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรูข้ องแต่ละคน เน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การทางานร่วมกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เทคนิคการเรียนรู้เพื่อนคู่คิด
มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดไว้ ดังนี้
พิไลวรรณ ซาวบุญตัน (2551) ได้ให้ความหมายของเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด หมายถึงเทคนิค
การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด จึงเป็นกิจกรรมการเรียนที่เริ่มจากสถานการณ์ปัญหาหรือโจทย์คาถามแล้วให้สมาชิกคิดหา
คาตอบด้วยตนเองแล้วนาคาตอบไปอภิปรายกับเพื่อนเป็นคู่ จากนั้นนาคาตอบมาอภิปรายร่วมกัน
จิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์ (2554) ได้ให้ความหมายของเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด หมายถึงการ
เรียนรู้ร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิดเป็นวิธีการจัดการเรีย นการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
ย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การเรียนรู้แบบร่วมมือยังเป็นการส่งเสริมการ
ทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือทีม ตามระบอบประชาธิปไตยเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสามารถ
ปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ปัทมา ช่วยอุปการ (2554) ได้ให้ความหมายของเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด หมายถึงเทคนิคการ
เรียนร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด หมายถึง การเรียนร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิดนั้นเน้นให้ผู้เรียนแต่ละคนได้คิดเองจากคาถาม
ปลายเปิดก่อน หลังจากนั้นผู้เรียนแต่ละคนจับคู่ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดหรือความรู้ จนแต่ละคู่มีความคิดเห็นใน
คาตอบนั้นตรงกัน แล้วจึงนาคาตอบมาอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน
จากความหมายเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดข้างต้นสรุปได้ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนโดย
วิธีการจับคู่ เพื่อให้ผู้เรียนทากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกันตามกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันละกัน จนสามารถหาข้อสรุป ข้อความรู้และคาตอบร่วมกัน
แผนการจัดการเรียนรู้
มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
กรมวิชาการ (2538) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนไว้ว่าแผนการสอน คือ
การนาวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่จะต้องทาการสอนตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจัดการเรียนการสอน การ
ใช้สื่อ อุปกรณ์และตรงกับชีวิตจริงในท้องถิ่น เป็นการเตรียมการสอนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
เสาวนีย์ อุตรวิเชียร (2551) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ครู
ผู้จัดกิจกรรมเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อจัดกิจกรรมในกลุ่มสาระใดสาระหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อย่างมีประสิทธิภาพ
พานทอง ไพรลิน (2554) ได้ให้ความหมายของแผนการสอนและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไว้ว่า
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแผนการหรือโครงการที่จัดทาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการจัดกิ จกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเกิดจากแนวคิดทางการศึกษาที่จะช่วยเพิ่มเติมประสิทธิภาพของการเรียนของ
นักเรียน
จากความหมายสรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนจัดเตรียมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีระบบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา วิธีการจัด
กิจกรรมสื่อการเรียน การวัดและการประเมินผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง
และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าหลังเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา ที่ เรีย นตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ านเครื อ ข่ ายสั งคม
ออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้นสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. ความพึ งพอใจของนั ก ศึก ษาที่ มี ต่ อ กระบวนการเรีย นการสอนตามแผนการจัด การเรี ยนรู้ ผ่า น
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจในระดับมาก
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 221 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จานวน 58 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากเป็น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น จานวน 28 คน
กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการจัดการเรียนรูด้ ้วยวิธีปกติ จานวน 30 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการตลาด รหัสวิชา 1106004 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2556 2 ห้องเรียน จานวน 58 คนโดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. เมื่อเริ่มต้นดาเนินการทดลอง ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ดาเนินการสอนตามขั้นตอนของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้น
สาหรับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
จานวน 28 คน และกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเอง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 จานวน 30 คน รวมจานวน 58 คน
4. หลั ง การเรี ย นการสอนในหน่ ว ยจบลงแล้ ว จึ ง ท าแบบทดสอบหลั ง เรี ย น (Post-test) ด้ ว ย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม
5. วัดความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อแผนจัดการเรียนรู้แบบเรียนรูร้ ่วมกัน โดยใช้เทคนิคแบบเพื่อน
คู่คิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของวิชาหลักการตลาดที่พัฒนาขึ้น
6. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิตติ ่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ของวิชาหลักการตลาด
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสถิติตรวจสอบสมมติฐาน t- test
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ผลการศึกษา
1. การประเมินแผนการจัดเรียนรู้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินแผนการจัดเรียนรูผ้ ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของ
วิชาหลักการตลาดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เกณฑ์การประเมิน
S.D
ระดับความพึงพอใจ
X
1. ด้านเนื้อหา
4.50
0.58
มาก
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
4.60
0.58
มากที่สุด
3. ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
4.50
0.58
มาก
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.67
0.58
มากทีสุด
โดยรวม
4.58
0.58
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่า การประเมินแผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อน
คูค่ ิดที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน มีความเห็นโดยรวมในทุกด้าน ระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.58 ,
S.D. = 0.58)
2. ประสิทธิภาพแผนการจัดเรียนรู้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้ เทคนิคเพื่อนคู่คิด
ของวิชาหลักการตลาดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คะแนน
n
คะแนน
S.D
ร้อยละ
1. คะแนนระหว่างเรียน (E1)
40
100
85.48
1.72
85.48
2. คะแนนหลังเรียน (E2)
40
40
33.10
2.10
82.75
จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (E1/E2) เท่ากับ
85.48/82.75 ดังนั้น สรุปได้ว่า แผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ทีพ่ ัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนทดสอบทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลีย่
S.D.
Df
t
ก่อนเรียน
40
20.25
3.76
39
18.06*
หลังเรียน
40
33.10
2.09
* P < .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนของ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t =18.06 , p < .05)
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น กับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบปกติ
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น กับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบปกติ
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การทดสอบ
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่
S.D.
t
Sig.
กลุ่มทดลองที่ 1
40
33.10
2.09
1.37*
0.13
กลุ่มทดลองที่ 2
40
32.37
2.21
* P < .05
จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนโดยใช้แผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น มีค่าของคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย เท่ากับ 33.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
2.09 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดเรียนรู้แบบปกติ มีค่าของคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยเท่ากับ
32.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.21 เมื่อคานวณการทดสอบค่า t แล้วปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
5. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
S.D ระดับความพึงพอใจ
ลาดับที่
X
1. ด้านเนื้อหา
4.51 .61
มากที่สุด
3
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
4.56 .61
มากที่สุด
2
3. ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
4.60 .53
มากที่สุด
1
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.45 .63
มาก
4
โดยรวม
4.53 .60
มากที่สุด
จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.53
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
1. การประเมิ น แผนการจั ด เรีย นรู้ ผ่ านเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ โดยใช้ เทคนิ ค เพื่ อ นคู่ คิ ด ของวิ ชา
หลั ก การตลาดส าหรับ นั ก ศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ชัย ภู มิ โดยผู้ เชี่ ยวชาญจานวน 3 คน มี
ความเห็น โดยรวมในทุก ด้าน ระดับ เหมาะสมมากที่ สุด ( X = 4.58 , S.D. = 0.58) แสดงว่าแผนการเรียนรู้ผ่าน
เครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ โดยใช้ เทคนิ ค เพื่ อ นคู่ คิ ด ของวิ ช าหลั ก การตลาดส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ได้พัฒนาอย่างเป็นระบบโดย
ยึดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอีกทั้งการเรียนการสอนเหมาะ
สาหรับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน ที่เน้นการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในการทากิจกรรมการเรียนการสอน โดยในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ผู้เรียนไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้สอนโดยตรงและยังมีโอกาสในการศึกษาค้นค้าเพิ่มเติมทาให้กล้า
ทากิจกรรมและกล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับมนต์ชัย เทียนทอง (2551) ได้ทาวิจัยศึกษาเทคนิคการเรียนรู้
แบบร่ ว มมื อ แบบ Think-Pair-Share โดยที่ บ ทเรี ย นที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 1.58 ตามสู ต รของ
Meguigans และยังสอดคล้องกับ ทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ (2553) ได้ทาการวิจัยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ทั้งด้านเนื้อหาและด้านสื่อและการออกแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสอดคล้องกับ อรทัย แซ่
เฮ้า (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดที่ไม่แสดงตัวตนของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า
การพัฒนาระบบการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดที่ไม่แสดงตัวตนของผู้เรียนเป็นไปตามขอบเขตที่กาหนดไว้และผู้เชี่ยวชาญ
ได้ประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกด้าน ( X = 3.84, S.D. = 0.17) ผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการใช้ งานระบบ
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การเรียนแบบเพื่อนคู่คิดที่ไม่แสดงตัวตนของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.91, S.D.= 0.25) แสดงว่า การจัดการ
เรียนการสอนแผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้
ด้วยตนเองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้
2. ประสิท ธิภ าพแผนการจัดเรีย นรู้ผ่ านเครือข่ ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิ ค เพื่ อนคู่คิ ด ของวิชา
หลักการตลาดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีค่าคะแนนจากการทาแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 85.79 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนและมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.73 มีค่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย (E2) เท่ากับ 33.14 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มี
ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ 2.46 จากการคานวณประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.79/82.86 ดังนั้น สรุปได้
ว่าแผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ของวิชาหลักการตลาดสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ การสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็น
การพัฒนาตามหลักทฤษฎีและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจึงทาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรมัย รังสีธรรม (2552) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีส่วนร่วมด้วย
เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ร่วมกั บเทคนิคเพื่อนคู่คิดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยพัฒ นาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.54/80.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ ตั้งไว้และ
ความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนคิ ด เป็ น ร้ อยละ 20.89 และยั งสอดคล้อ งกั บ ชณิ ด าภา บุ ญ ประสม (2554) ได้ ท าการวิจัย เรื่อ งการพั ฒ นา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่านเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนคู่คิดในรายวิชา
โครงสร้างข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นี้มีประสิทธิภาพ 84.78/83.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนโดยใช้โดย
ใช้แผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ของวิชาหลักการตลาดสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีค่าของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 20.29
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.72 หลังการเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย 33.14 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 2.46
เมื่อคานวณการทดสอบค่า t แล้วปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t =14.61 , p < .05) จากผลการวิจัยดังกล่าว แผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ของวิชาหลักการตลาดที่พัฒนาขึ้นทาให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น เนื่องมาจาก
ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตร สร้างแบบฝึกทักษะตามขั้นตอนอย่าง
เป็ น ระบบ มี ก ารน าแบบฝึ ก ทั ก ษะให้ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อ หาตรวจสอบความสอดคล้ อ งระหว่ างข้ อ ค าถามกั บ
วัตถุประสงค์ มีการนาไปทดลองใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนนาไปใช้กับนักเรียนและแบบฝึกเป็นสื่อที่ช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ (2553) ได้ทาการวิจัยการ
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จาก
วิจัยพบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นจากก่อนเรียน และยังสอดคล้องกับ ชณิดาภา บุญประสม (2554) ได้ทา
การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียนรู้ร่วมกันแบบ
เพื่ อ นคู่ คิ ด ในรายวิ ช าโครงสร้ า งข้ อ มู ล หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู งวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ บ ลราชธานี
ผลการวิจัยปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนคู่คิดสูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้ด้วย
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ตนเอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่านักศึกษาชอบเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพราะเห็น
เป็นความแปลกใหม่ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายทาให้มีความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่ คิดที่พัฒนาขึ้น กับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบปกติ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียนโดยใช้แผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ของวิชาหลักการตลาดสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีค่าของคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย เท่ากับ 33.14 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2.46 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดเรียนรู้ แบบปกติของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีค่าของคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย เท่ากับ 32.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.09 เมื่อคานวณการทดสอบค่า t แล้วปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน สืบ
เนื่องมาจากนักศึกษานักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานสายอาชีวศึกษาจึง
ผ่านการเรียนในเนื้อหานี้มาแล้ว ทาให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับเนื้อหา อีกทั้ง การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัด
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดที่พัฒนาขึ้นกับการเรียนแบบปกติ
ในห้องเรียน สามารถทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้เช่นเดียวกัน แต่การจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการพูดคุย แสดงความคิดเห็น การสอบถาม การให้คาแนะนาและคาปรึกษา
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ ผู้สอนควรจะนามาจัดการศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนได้รับวิธีการเรียนที่หลากหลายและเข้ากับสภาพปัจจุบันในสังคมออนไลน์ ส่งผลให้ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
5. ผลการวิเคราะห์ ค วามพึ งพอใจของผู้ เรี ย นต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ ผนการจั ด เรี ย นรู้ ผ่ า น
เครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ โดยใช้ เทคนิ ค เพื่ อ นคู่ คิ ด ของวิ ช าหลั ก การตลาดส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ ผนการจั ด เรี ย นรู้ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมอ อนไลน์ โ ดยใช้ เทคนิ ค เพื่ อ นคู่ คิ ด วิ ช า
หลั ก การตลาด โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.53 และนั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจ
รายด้านระดับมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ด้านเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60,4.56 และ 4.51 ตามลาดับ ส่วนในด้านการวัดและและประเมินผล มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 จากผลการวิจัยความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดเรียนรู้ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินรวมทั้ งให้รู้จักคิดและปฏิบัติ
อย่างเป็นขั้นตอน มีผลแสดงความก้าวหน้าทางการเรียน ทาให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ เล็ก
ฤทัย ขันทองชัย (2553) ได้ทาการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของผู้ เรียน และศึ กษาความพึ งพอใจของผู้เรีย นที่ เรียนด้ วยบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอนผ่ านเครือ ข่ าย
อินเทอร์เน็ต วิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนคู่คิด กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้ นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียน ปรากฏว่าอยู่ใน
เกณฑ์ พึงพอใจระดับมากและยังสอดคล้องกับ อรทัย แซ่เฮ้า (2553) ได้ทาการวิจันเรื่องพัฒนาระบบการเรียนแบบ
เพื่อนคู่คิดที่ไม่แสดงตัวตนของผู้ เรียน เพื่อหาความพึงพอใจของผู้สอนและผู้เรียนต่อการใช้งานระบบกลุ่มตัวอย่าง
ของการวิ จั ย เป็ น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิชาชี พ ปี ที่ 2 ภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2552 โรงเรี ย น
เทคโนโลยีสยาม ผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดที่ไม่แสดงตัวตนของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.91, S.D.= 0.25) และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดที่ไม่
แสดงตัวตนของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84,S.D.= 0.70) จากความนิยมของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
Facebook ทาให้ผู้วิจัยได้แนวคิดในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า ควร
นาระบบดังกล่าวมาใช้ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะงานวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ก่อนการจัดการเรียนรู้จะต้องอธิบายให้ผู้เรียนทุกๆ คนเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ควรอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวลาศึกษาและเข้าใจ
ขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญควรมีทางเลือกให้ผู้เรียนในหลายๆ รูปแบบให้เหมาะสม
กับรายวิชาและผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
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การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
Study of Transformational Leadership of School Administrators
under the Office of the Non-Formal and Informal Education in Roi Et Province
ผัลย์สุภา แบ้งกลาง1 ประดิษฐ์ ศิลาบุตร2 อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ3
และ สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง4
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Pansupa Bangklang1 Pradit Silabut2 Udompun Pitprasert3
and Surasak Srikrachang
Faculty of Education Sisaket Rajabhat University
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด 2)เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากร กศน. ที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ อายุ ตาแหน่ง ประสบการณ์ในการทางาน และ
ขนาดสถานศึกษา 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ รวมเป็น 210 คน ได้มาจาก
วิธีการสุ่ มแบบแบ่ งชั้น ภู มิ อ ย่างเป็ นสั ด ส่วน เครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิจั ยเป็ น แบบสอบถามมี 3 ลั กษณะ คื อ แบบ
ตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประเมินค่าและแบบปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ ค่ าสถิติ ท ดสอบที ( t-test) ค่ าสถิติ ท ดสอบเอฟ (F-test) และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ โดยใช้วิธี LSD
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
2. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ อายุ ตาแหน่ง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจาแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. แนวทางพั ฒ นาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานส่ งเสริ ม
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย จั งหวั ด ร้อ ยเอ็ ด พบว่ า ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาควรมี วิสั ย ทั ศ น์
เป้าหมาย อุดมการณ์ในการทางาน ให้ความเป็นธรรมกับผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค ใช้คาพูดที่เป็นการถนอมน้าใจ
ของผู้ ร่วมงาน ให้ขวัญ และกาลังใจผู้ร่วมงานในรูป แบบของกาลังใจหรือของรางวัล เปิ ดโอกาสให้ ผู้ร่วมงานใช้
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย และควรส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางาน คอยชี้แนะ
ช่ว ยเหลือ ให้ ค าปรึก ษาที่ ดี ในการท างานและชื่ น ชมเมื่ อ งานส าเร็จ จ าแนกความแตกต่า งของแต่ ละบุ ค คลและ
มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคลใช้คนให้ถูกกับงาน
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were to 1) study of transformational leadership of school
administrators under the Office of the Non-Formal and Informal Education in Roi Et Province, 2)
to compare the opinions of the transformational leadership of school administrators under the
Office of the Non-Formal and Informal Education in Roi Et Province classified by gender, age,
position, work experience and school size, and 3) to study the development of transformational
leadership of school administrators under the Office of the Non-Formal and Informal Education in
Roi Et Province in 4 aspects; charismatic, inspirational, the use of intellectual, stimulation
regardless of the individual differences. The samples used in this research were included official
government, government employees and employees for a total of 210 people from a random
stratified proportionally. The research instruments used in the study was a questionnaire with 3
different checklist, Scale evaluation and open-ended. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, standard deviation, t-test analysis, one-way ANAOVA test with the f-test and
the difference between the pair using LSD.
The research results were as follows:
1. The opinions of the personnel of the Non-Formal and Informal Education on
transformational leadership of school administrators under the Office of the Non-Formal and
Informal Education in Roi Et Province, it was found as a whole and individual at a high level.
2. Comparison the opinions among the personnel of non-formal education to the
transformational leadership of school administrators under the Office of the Non-Formal and
Informal Education in Roi Et Province classified by gender, age, position as a whole and in
individual aspects were not different and classified by work experience. In individual, he
difference was statistically significant at the . 05 level and by size of school as a whole and
individual aspect was a different level of statistical significance.
3. The proposed development guideline for transformational leadership of school
administrators on the opinion of personnel of non-formal education office under the Office of
the Non-Formal and Informal Education in Roi Et Province, it was found that in charismatic
aspect, school administrators should have the vision, goals, ideals to work, to be fair to the
participants equally, the inspirational aspect, school administrators should use words that nourish
the spirit of co-operation, the morale of co-workers in the form of encouragement or reward, the
use of intellectual stimulation, school administrators should encourage or allow participants to
use their ability to perform a wide range of operation, and support technology for the operation,
to recommend a good consulting for working, individual differences, school administrators should
distinguish the individual and assign tasks to match the capabilities of the individual, put the right
man on the right job.
Keywords: Transformational Leadership of School Administrators
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บทนา
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพ
ที่มีอยู่ในตัวคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทาให้เป็นคนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จั กการเรีย นรู้ด้วยตนเองสามารถเชื่ อมโยงความรู้ ทั ก ษะและค่ านิ ยมที่ ดีงาม เพื่ อ การด าเนิ น ชีวิ ต
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเอง และสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งระบุไว้ในมาตราที่ 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, น. 16) การจัดการศึกษา
จึงเป็นไปเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้เป็นคนดี มีปัญญา และดารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
เป็นพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์
ผู้ที่มีบทบาทและมีความสาคัญ อย่างยิ่งต่อการดาเนินงานของสถานศึ กษาก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
นั บ ว่ามี ค วามส าคัญ เป็ น อย่ างยิ่ งเพราะผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา คื อ ผู้ที่ จะน าพาองค์ก รไปสู่ เป้ าหมายแห่ งการจั ด
การศึกษาให้ มีคุณ ภาพ ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่เน้นการปฏิรูปจึงเป็นผู้นาที่มีคุณ ภาพ เพราะถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษา ไม่มีความรู้ ความสามารถ ขาดความเข้าใจ ในด้านคุณภาพแล้วอาจนาองค์กรไปสู่ความล้มเหลวหรือ
หลงทางได้ ซึ่ งผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษายุ ค ใหม่ ต้ อ งมี ค วามเป็ น ผู้ น าที่ เข้ ม แข็ ง เป็ น ผู้ จั ด การที่ เฉี ย บแหลม เป็ น ผู้
ประสานงานชุมชนที่ดี เป็นผู้อานวยความสะดวกที่เชี่ยวชาญ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่
ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่สานักงานส่งเสริม
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ได้ ก าหนด ให้ มี ก ารด าเนิ น งานภายใต้
พระราชบัญญัติ การศึกษานกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 โดยทั้งนี้เมื่อพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ กระบวนทัศน์ของการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและบุคลากรของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จึง
ต้อ งมี ก ารปรับ เปลี่ ย นไปในมิติ ข องการส่ งเสริม สนั บ สนุ น งานด้ านวิชาการ และสนับ สนุ น งานด้ านอื่น ๆแก่ ศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอทั้ง 20 อาเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกับความจาเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลขาธิการ
กศน. จึงให้ความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร กศน. โดยเฉพาะสมรรถนะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็น
ความคาดหวังของหน่วยงานที่ต้องการเห็นว่าผู้บริหารมีความพร้อมที่จะแสดงบทบาทและปฏิบัติภารกิจในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนนอกระบบโรงเรียนได้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสร้างนวัตกรรมในการทางานโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมเสริมสร้างให้มีการปลดปล่อยพลังความคิด เพื่อร่วมกันพัฒนา และผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมใหม่ในองค์กรที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะนาไปสู่
การพัฒนาคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นกาลังสาคัญของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไป
ผู้บริหารเป็นหัวใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อให้
สถานศึกษาอยู่รอด ได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถนาพาสถานศึกษาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้ แต่การที่จะ
กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลง เป็นการกระทาที่ยากยิ่ง เพราะโดยปกติแล้วมนุษย์เราทุก
คนมักจะชอบอยู่ในอาณาเขตสุขสบายของตนเอง (Comfort zone) ดังนั้นผู้บริหารที่จะทาการเปลี่ยนแปลงได้นั้น
นอกจากจะต้องศึกษาสภาพแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และหาทางกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนัก
และเห็น ความส าคัญ แล้วยังต้ องดาเนิ น การให้ เกิ ดเป็ น รูปธรรมตามแนวคิ ด ดังกล่ าว ความสาคั ญ ในการพั ฒ นา
สมรรถนะผู้บริหาร กศน. โดยเฉพาะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง สภาพการบริหารสถานศึกษา พบปัญหาเกี่ยวกั บ
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การความเป็นผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลในพื้นที่และได้ดารงตาแหน่งผู้บริหารต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลามาไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงทาให้ครูส่วนหนึ่งมักจะวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องความมีภาวะผู้นาของผู้บริหาร เช่น
ผู้บ ริหารสถานศึกษานี้ทาไมถึงไม่บริหารเหมือนสถานศึกษานั้ น ผู้บริหารส่วนมากยังไม่ใช้เทคโนโลยีและข้อมู ล
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ มีรูปแบบการสั่งงานที่ไม่เป็นไปตามสายงานยังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนให้ ส อดคล้อ งกั บ การปฏิ รูป การศึ ก ษา ไม่ ค่ อ ยยอมรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ใหม่ ๆ ล้าหลัง และไม่ มี ค วามเข้ าใจใน
สภาวการณ์ด้านการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ครู และคุณ ภาพของผู้เรียน จากสาเหตุ
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษา สังกัดสานั กงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร กศน. ที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม
เพศ อายุ ตาแหน่ง ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจั ยมุ่งศึ กษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริห ารสถานศึ กษา สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัย ของ ขวัญ ชั ย จะเกรง(2551, น.30) ให้ค วามหมายว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง (Transformational
Leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทางานที่เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง กระตุ้นความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง เป็นผลให้การปฏิบัติงานเกิน
กว่าความคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้น โดยผู้บริหารแสดง
บทบาท ทาให้ผู้ร่วมงาน รู้สึกไว้วางใจ ตระหนักรู้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ มีความจงรักภักดีและเป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้ร่วมงาน มองไกลเกินกว่าความสนใจของตนเอง เพี่อนาไปสู่ประโยชน์ขององค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
Bass and Avolio (อ้างถึงใน ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม (2538, น.53) ได้พัฒนาและทดสอบมโนทัศน์ของ
ภาวะผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลง พบข้อสังเกตว่าผู้นาที่เฉื่อยชามีแนวโน้มที่จะตอบสนองภายหลังจะเกิดปัญหาขึ้น ทา
ให้ประสิทธิผลน้อยกว่าผู้นาที่มีความกระตือรือร้น พวกเขาเน้นที่ปฏิกิริยาของผู้ตามต่อประสิทธิผลของภาวะผู้นาที่
แตกต่างกันและพบเจ็ดปัจจัยพื้นฐานของรูปแบบภาวะผู้นา ซึ่งเพิ่มเติมจาก Burusโดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงมี 4 ปัจจัย คือ
การสร้างบารมี (Charisma) หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายที่เป็นอุดมการณ์ มีความ
ชัดเจนในการทางาน กล้าเสี่ยงต่อสิ่งที่จะดาเนินการใหม่ๆ โดยมีลักษณะเป็นมิตร จริงใจ มีคุณ ธรรม นาทีมงาน
ปฏิบัติงานต่างๆ ไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ผู้ร่วมงานศรัทธาเลื่อมใส ภักดี ผู้ร่วมงานอยากร่วมงานด้วย
ความอยากปฏิบัติ ผู้ร่วมงานเห็นคุณค่าของตนเองและนาคุณค่าของตนเองไปปฏิบัติตามที่ผู้บริหารสถานศึกษาตั้ง
ความคาดหวังไว้
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การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผู้นาใช้คาพูดและการกระทาที่ปลุก
ปลอบใจ ให้กาลังใจและเร้าอารมณ์ ทาให้ผู้ตามเกิ ดความร่าเริง มีชีวิตชีวากระตือรือร้น และทาให้ผู้ตามทุ่มเทความ
พยายามมากกว่าที่คิดไว้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและผูกพันกับจุดมุ่งหมายของผู้นา
การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ภาวะ
ผู้ น ากระตุ้ น ให้ ผู้ ร่ วมงานเกิ ด ความสงสั ย ใคร่ รู้ม ากขึ้ น กว่ าที่ มี อ ยู่ เดิ ม ให้ ผู้ ร่ ว มงานตระหนั ก ถึ งปั ญ หา ส่ งเสริ ม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงาน พยายามหาข้อสรุปใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมในปัญหาเก่าที่เคยเกิดขึ้น บอกถึง
ปัญหาที่โรงเรียนเผชิญอยู่ให้ผู้ร่วมงานทราบ บอกถึง จุดแข็งจุดอ่อน อุปสรรค โอกาส ที่เป็นปัจจัยในการพัฒนางาน
และพัฒนาสถานศึกษา บอกถึงแนวคิดหลักการและกระบวนการ ในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพนักเรียน
การคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ยอมรับนับถือและให้ความสาคัญของผู้ร่วมงาน ดูแลเอาใจใส่ตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานแต่
ละคนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล แสดงความชื่นชมในความสามารถของผู้ร่วมงาน ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้
พัฒนาตนเอง ให้คาปรึกษาและหาแนวทางผู้ร่วมงาน การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นพี่เลี้ยงเพื่อฝึกฝนด้านการ
บริหารจัดการ ให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้ต่างๆ มอบหมายงานพิเศษให้ผู้ร่วมงาน การสนทนาอย่างเป็นกันเอง
สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและจริงใจต่อกันในการปฏิบัติงาน
จากงานวิ จั ย ของภิ ร มย์ ถิ น ถาวร (2550, น.122-123) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษาภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครูโรงเรียนในอาเภอบ้านโพธิ์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูโรงเรียนในอาเภอบ้านโพธิ์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จานวน 177 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู
โรงเรียนในอาเภอบ้านโพธิ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาล
ใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา ผลการวิจัยยังพบอีกว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการ
รับรู้ของข้าราชการครูแยกตามเพศและประเภทของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
ขวัญชัย จะเกรง (2551, 90-92) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง กับ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม โดยศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษา ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม จานวน 225 คน โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน
อยู่ ในระดับ มาก การบริห ารโดยใช้ โรงเรีย นเป็ น ฐานของสถานศึ กษาดังกล่ าวทุ ก ด้านอยู่ ในระดับ มากเช่ น เมื่ อ
พิจารณาความสัมพันธ์พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก
ไมตรี คงนุกูล (2553, 97-98) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
นานาชาติ คิ น เคดกรุงเทพ ปี ก ารศึ ก ษา 2552 จ านวน 70 คนเครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาวิ จัย มี 2 ชุ ด คื อ แบบ
สัม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากร เกี่ ยวกั บ ภาวะผู้ น าแห่ งการเปลี่ ย นแปลงของผู้บ ริห าร
สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพมีภาวะผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเ ทพ ตาม
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ความคิดเห็นของบุคลากรจาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 แต่เมื่อจาแนกตามภูมิลาเนาพบว่าไม่แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 น้อยกว่า 31 ปี
2.2 31- 45 ปี
2.3 46 ปีขึ้นไป
3. ตาแหน่ง
3.1 ข้าราชการ
3.2 พนักงานราชการ
3.3 ลูกจ้างเหมาบริการ
ประสบการณ์
ในการทางาน
วิธ4.ีการวิ
จัย
4.1 น้อยกว่า 5 ปี
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2 5 – 10 ปี
4.3 11 ปีขึ้นไป
5. ขนาดสถานศึกษา
5.1 เล็ก
5.2 กลาง
5.3 ใหญ่
5.4 ใหญ่พิเศษ

ตัวแปรตาม ตามแนวคิดของ แบสและอโวลีโอ (อ้างถึง
ใน ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, 2538,น.53)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ใน 4 ด้าน
1. การสร้างบารมี
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา
4. การคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล

ประชากรที่ ในการวิ จัย ได้แ ก่ บุ ค ลากร กศน. ในสังกั ด ส านั กงานส่งเสริมการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 จานวน
458 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้ได้แก่ บุคลากร กศน.ในสังกัด สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครทซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970, 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 210 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างตามขนาดที่กาหนด
2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจั ย ครั้งนี้ เป็ น แบบสอบถามซึ่ งได้ พั ฒ นามาจากแบบสอบถามของ Likert ซึ่ ง
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของบุ ค ลากรได้ แ ก่ เพศ อายุ ต าแหน่ ง
ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดสถานศึกษา ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ใน 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และด้านการคานึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล มีลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์
(Likert, 1967)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด สอบถามแนวทางการพัฒ นาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของบุคลากร กศน.ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้า ตารา วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ศึกษา
วิธีการสร้างแบบสอบถาม
2. นาร่างแบบสอบถามทั้งฉบับเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาภาษาที่
ใช้สร้างแบบสอบถาม ให้คาแนะนาเพิ่มเติม และมาปรับปรุง
3. น าร่ างแบบสอบถาม ที่ ส ร้า งขึ้ น เสนอต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) นาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง
4. นาแบบสอบถามที่แก้ไข ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว นาไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากร
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน แล้วนาผลการทดลองดังกล่าวมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มี
ค่าความเชื่อมั่น 0.937
5. นาไปจัดพิมพ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนาตัวผู้วิจัย จากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อขอความร่วมมือไป
ยังผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถาม
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้บุคลากร กศน. ในสังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วยตนเอง
สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ตาแหน่ง
ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดสถานศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ และนาผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการ
บรรยาย
ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นของบุคลากร กศน. ที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และนาผลการวิเคราะห์
เป็นตารางประกอบการบรรยายและการแปลผล 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 103)
ตอนที่ 3 การเปรียบเที ยบความคิด เห็น ของบุ คลากร กศน. ที่มี ต่อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตาม เพศ ใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยค่าสถิติทดสอบที (t-test) และการเปรียบเทียบ
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลกรภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จ าแนกตามอายุ ต าแหน่ ง
ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดสถานศึกษา ใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one–way ANOVA)
ด้วยค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference
(LSD)
259

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

ตอนที่ 4 วิเคราะห์การเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวบรวมข้อเสนอแนว
ทางที่ตรงกันมากที่สุด 3 อันดับแรก ของแต่ละด้าน
ผลการศึกษา
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่าโดยเรียงตามลาดับดังนี้ ด้านการสร้างบารมีด้านการคานึงถึงความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาและด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ อายุ ตาแหน่ง โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การสร้างบารมีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คู่ที่แตกต่างกันคือ ระหว่างประสบการณ์
ทางาน น้อยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์ทางาน 5 -10 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระหว่าง
ประสบการณ์ทางาน น้อยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์ทางาน 11 ปีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ระหว่างประสบการณ์ทางาน น้อยกว่า 5 -10 ปี กับประสบการณ์ทางาน 11 ปีขึ้นไป ไม่แตกต่างกัน
และจาแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ในด้านด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
ด้านการคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คู่ที่แตกต่างกัน
ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลางแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระหว่าง
สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระหว่าง
สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับถานศึกษาขนาดใหญ่ ไม่แตกต่าง
กัน และระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ไม่แตกต่างกัน
3. การเสนอแนวทางพั ฒ นาภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บ ริหารสถานศึ กษา ตามทั ศนะของ
บุคลากร กศน.สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ดในแต่ละด้าน
3.1 ด้านการสร้างบารมี ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย อุดมการณใน
การทางานอย่างชัดเจน 2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความเป็นธรรมกับผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค มีพระเดช
พระคุณ ปรับใช้ตามสถานการณ์ ที่เหมาะสม และต้องสุขุมใจเย็น ใช้หลักคุณ ธรรม จริยธรรมในการบริหาร 3)
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญในโอกาสหรือกิจกรรมพิเศษ เช่น การเยี่ยมผู้ป่วย งานแต่ง งานโอกาสต่างๆ
3.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้คาพูด การกระทาให้ขวัญ
และกาลังใจผู้ร่วมงานในรูปแบบของกาลังใจหรือของรางวัล 2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้คาพูดที่เป็นการถนอม
น้าใจของผู้ร่วมงาน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้คาพูด หรือการสื่อสารอย่างชัดเจน
3.3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย และควรส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางาน 2)
ผู้บริหารสถานศึ กษาควรกระตุ้นในการทางานคอยชี้ แนะช่วยเหลือให้คาปรึกษาที่ ดีในการท างาน 3) ผู้บ ริหาร
สถานศึกษาควรให้ผู้ร่วมงานร่วมวางแผนและชื่นชมเมื่องานสาเร็จ
3.4 ด้านการคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจาแนก
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลและมอบหมายงานให้ตางกับความสามารถของแต่ละบุคคล ควรใช้คนให้ถูกกับงาน
2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 3) ผู้บริหาร
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สถานศึกษาควรศึกษาพื้นฐานของแต่ละบุคคลในทุกๆด้านโดยสอบถามจากบุคคล ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเองในการ
ตัดสินใจ
สรุป แนวทางพั ฒ นาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
อุด มการณ์ ในการท างาน ให้ ค วามเป็ น ธรรมกั บ ผู้ ร่ว มงานอย่ า งเสมอภาค ใช้ ค าพู ด ที่ เป็ น การถนอมน้ าใจของ
ผู้ ร่ ว มงาน ให้ ข วั ญ และก าลั งใจผู้ ร่ ว มงานในรู ป แบบของก าลั งใจหรื อ ของรางวั ล เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ร่ ว มงานใช้
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย และควรส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางาน คอยชี้แนะ
ช่ว ยเหลือ ให้ ค าปรึก ษาที่ ดี ในการท างานและชื่ น ชมเมื่ อ งานส าเร็จ จ าแนกความแตกต่า งของแต่ ละบุ ค คลและ
มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคลใช้คนให้ถูกกับงาน
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ผลการวิจัยผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากสูงไป
หาต่าโดยเรียงตามลาดับดังนี้ ด้านการสร้างบารมีด้านการคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ด้านการกระตุ้น
การใช้ปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไมตรี คงนุกูล. (2553, 112-113) ได้ศึกษา
เรื่อง ภาวะผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพมีภาวะผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภิรมย์ ถินถาวร (2550, 122-123) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรั บ รู้ข องข้ าราชการครูโรงเรี ย นในอ าเภอบ้ านโพธิ์ สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครูโรงเรียนใน
อาเภอบ้านโพธิ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ การคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น
การใช้ปัญญา
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ อายุ ตาแหน่ง พบว่า โดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไมตรี คงนุกูล. (2553, 112-113) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นา
แห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ
คินเคดกรุงเทพมีภาวะผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ ภิรมย์ ถินถาวร
(2550, 122-123) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ข้าราชการครูโรงเรียนในอาเภอบ้านโพธิ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครูโรงเรียนในอาเภอบ้านโพธิ์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
การค านึ งถึ งความแตกต่ างระหว่ างบุ ค คล การสร้า งบารมี การสร้า งแรงบั น ดาลใจ การกระตุ้ น การใช้ ปั ญ ญา
ผลการวิจัยยังพบอีกว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครูแยกตาม
เพศและประเภทของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างบารมีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 คู่ที่แตกต่างกันคือ ระหว่างประสบการณ์ ทางาน น้อยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์ ทางาน 5 -10 ปี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระหว่างประสบการณ์ทางาน น้อยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์
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ทางาน 11 ปีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระหว่างประสบการณ์ทางาน น้อยกว่า 5
-10 ปี กับประสบการณ์ทางาน 11 ปีขึ้นไป ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไมตรี คงนุกูล (2553, 9798) ได้ ศึ ก ษาเรื่อ ง การศึ ก ษาภาวะผู้ น าแห่ งการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารโรงเรี ย นนานาช าติ คิ น เคดกรุงเทพ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพมีภาวะผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก เมื่อ
เปรียบเทียบภาวะผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรจาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
4. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม ขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในด้านด้านการสร้างบารมี
ด้านการสร้างแรงบั นดาลใจ ด้านการกระตุ้ นการใช้ปั ญ ญา ด้ านการค านึ งถึงความแตกต่ างของแต่ล ะบุ คคล
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คู่ที่แตกต่างกัน ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาด
กลางแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระหว่างสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระหว่างสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับถานศึกษาขนาดใหญ่ ไม่แตกต่างกัน และระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับถาน
ศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชัย จะเกรง (2551, น. 90-92) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง กับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ดังกล่าวทุกด้านอยู่ในระดับมาก การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาดังกล่าวทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เช่น เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก
5. การเสนอแนวทางพั ฒ นาภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บ ริหารสถานศึ กษา ตามทั ศนะของ
บุคลากร กศน.สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้าน
การสร้างบารมี ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย อุดมการณ์ในการทางานอย่าง ให้ความเป็นธรรมกับ
ผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้คาพูดที่เป็นการถนอมน้าใจของ
ผู้ร่วมงาน การกระทาให้ขวัญและกาลังใจผู้ร่วมงานในรูปแบบของกาลังใจหรือของรางวัล ด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญา ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
และควรส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางาน คอยชี้แนะช่วยเหลือให้คาปรึกษาที่ดีในการทางานและชื่นชม
เมื่องานสาเร็จ ด้านการคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรจาแนกความแตกต่างของ
แต่ละบุคคลและมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคล ใช้คนให้ถูกกับงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ คานึง ผุดผ่อง (2547, น. 88-89) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการสร้างบารมี
ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจผู้บริหารตั้งมาตรฐานในการทางานไว้สูง
ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา ผู้บริหารเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการคานึงถึง
เอกบุคคล ผู้บริหารให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้านการมีรูปแบบความคิด
ผู้บริหารคิดพิจารณาทบทวน และไตร่ตรอง ในสถานการณ์ต่างๆ ก่อนตัดสินใจคาเนินงาน ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
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ร่วมกันบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิด ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคคลทั้ง
ภายนอกและภายในมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรมต่างๆ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมี
การจัดทาโครงการก่อนที่จะมีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ ขวัญชัย จะเกรง (2551, น.30)
ให้ความหมายว่า การกระตุ้นความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง เป็นผลให้การ
ปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้น โดย
ผู้บริหารแสดงบทบาท ทาให้ผู้ร่วมงาน รู้สึกไว้วางใจ ตระหนักรู้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ มีความจงรักภักดีและเป็น
แรงบัน ดาลใจให้ ผู้ร่วมงาน มองไกลเกิ นกว่าความสนใจของตนเอง เพี่ อน าไปสู่ป ระโยชน์ข ององค์ การมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548, 81 -84) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จาก
การวิเคราะห์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ด้านอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ผู้บริหารให้
ความสาคัญกับการบริหารงานเป็นทีม และการบริหารแบบส่วนร่วม ยึดหลักการกระจายอานาจ มีความมั่นใจใน
ตนเอง ผู้บริหารแสดงจุดยืนที่ชัดเจน ในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างค่านิยมในการทางาน โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม แสดงความตั้งใจทางาน
ให้ เสร็ จตามกาหนดเวลา กระตุ้ น ผู้ ร่วมงานท างานเป็ น ที ม ได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ด้ านการกระตุ้ น ทางปั ญ ญา
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการหาวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แจ้งปัญหา
ให้ผู้ร่วมงานทราบถึงปัญหาที่หน่วยงานกาลังประสบปัญหาอยู่แล้วช่วยกันให้ความเห็นในการแก้ปัญหา ส่งเสริม
ผู้ร่วมงานมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดเห็ นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจ สนับสนุนส่งเสริมความสามารถพิเศษของครูให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้ครูรับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ด้านการสร้างบารมี ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนกับให้ผู้ร่วมงานด้วยความยุติธรรมเป็นกลาง
ให้เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อให้ผู้ร่วมงานมีความเลื่อมใสศรัทธา
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารสถานศึกษาควรปลุกใจให้เห็นคุณค่าของการพัฒนางานอย่าง
แท้จริง และควรใช้วาจาในการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี
3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน
ใช้เหตุผลในการเลือกวิธีการทางาน และส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการทางาน ที่เป็นประโยชน์กับ
สถานศึกษา
4. ด้านการคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรรู้ถึงความต้องการของ
ผู้ร่วมงานแต่ละคน และในการมอบหมายงานควรมอบหมายงานตามความสามารถของผู้ร่วมงาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการในการบริหารงานของสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันที่
ส่งผลให้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษา เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
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ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
STRATEGIC LEADERSHIP OF EDUCATIONAL EXTENSION SCHOOLADMINISTRATORS
UNDER NAKHON PHANOM PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 2
สมภพ ใยปางแก้ว1 และ ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Sompob Yaipangkaew1 and Chaiyuth Sirisuthi2
Nakhon Phanom University
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2561จานวน 288 คน ได้มาจากการเทียบกับตารางของเครจซีและมอร์
แกนและการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ สอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าอานาจจาแนก อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 0.85 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จาแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ส่วนจาแนกตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและด้านผู้นาที่มีความเข้าใจระดับสูง ด้านการมีความหวังและสร้าง
โอกาสสาหรับอนาคต ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ และด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา , ผู้นาเชิงกลยุทธ์, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
Abstract
The objectives of this study were to study and to compare Strategic Leadership of
educational extension schooladministrators Under NakhonPhanom Primary Educational Service
Area Office 2. The samples were 288 administrators and teachers in NakhonPhanom Primary
Educational Service Area Office 2, in academic year 2018 selected by Kreijcie& Morgan’ s table
and multistage sampling. The instrument was a five-rating scale questionnaire with the
discrimination between 0.67 – 0.85 and the reliability of 0.96. The statistics for the analysis were
percentage, mean, standard deviation and t-test (independent)
The results were :
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1. Strategic Leadership of Educational Extension Schooladministrators under Nakhon
Phanom Primary Educational Service Area Office 2 as whole and in all aspect were found at high
level.
2. The opinions of the administrators and teachers about Strategic Leadership of
educational extension schooladministrators under NakhonPhanom Primary Educational Service
Area Office 2 were statistically not different.
3. The opinions of the administrators and teachers who had different sizes about
Strategic Leadership of educational extension school administrators under NakhonPhanom
Primary Educational Service Area Office 2 as whole and high-level cognitive activities aspect,
anticipating and creating a future aspect, revolutionary thinking aspect and creating a vision
aspect were significant statistically different at 0.01
Keywords: Leadership , Strategic Leadership, Extension School
บทนา
การบริหารการศึกษามีความสาคัญ อย่างยิ่งในการสร้างรากฐานในการพัฒ นาประเทศเนื่องจากเป็ น
หน่ ว ยงานในการจั ด การทรั พ ยากรในการบริ ห ารได้ แ ก่ คน เงิน และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายของ
สถานศึก ษา ถ้ าขาดกระบวนการบริห าร สถานศึ กษาก็ไม่ส ามารถปฏิ บั ติงานให้ บ รรลุเป้ าหมายได้ การบริห าร
สถานศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่ชี้ถึงศักยภาพในการบริหาร ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของสถานศึกษาอีกด้วย เพื่อ
เป็นการปรับปรุงในเชิงคุณภาพได้มีการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพและเทคนิคการบริหารแบบต่างๆ ขึ้นมา
หลายรูปแบบการบริหารแต่ละระบบต่างมีจุดอ่อนจุดแข็งแตกต่างกันไป และต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่
ละสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 1)
ในองค์การหน่วยงานต่าง ๆ ผู้น าเป็น บุคคลที่ มีความสาคัญ ที่ สุดความสาเร็จหรือความล้ มเหลวของ
องค์การ ผู้นาเป็นบุคคลที่มีอานาจอิทธิพลในการบังคับบัญชา มอบหมายงานในกากับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์การ ผู้นาเป็นผู้ประสานความต้องการของบุคคลความต้องการของงานและความต้องการขององค์การเข้า
ด้ว ยกัน (เนตร์พั ณ ณา ยาวิราช, 2552 : 1) ซึ่ งภาวะผู้น าเป็ น เรื่ อ งที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่างบุ ค คล
(Interpersonal aspects) โดยเฉพาะในยุ ค ปั จ จุ บั น ถื อ ว่ า ภาวะผู้ น าเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น
ตลอดเวลา (Change) เป็ น เรื่ อ งของการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ (Inspiration) การสร้ า งแรงจู งใจ (Motivation/
persuasion) การใช้อานาจ (Power) และอิทธิพล (Influence) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทิศทาง (Direction) คอยช่วยให้ทุก
คนในองค์กรมั่นใจว่าสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายที่ต้องการแน่นอนถูกทิศทาง (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และประยุทธ ชู
สอน, 2557 : 1) ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นจุดรวมของการบริหารกับพลังของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
เพื่ อ ก าหนดขึ้ น เป็ น นโยบายในการด าเนิ น งานที่ ชั ด เจนแม่ น ย า ระบบการบริ ห ารนี้ มี วิ วั ฒ นาการมาจากการ
บริหารธุรกิจ และสามารถนามาประยุก ต์ใช้ได้กับทุกองค์การ ที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ฉะนั้นการบริหารที่ดีจึง
จาเป็นที่จะต้องมีความสาเร็จขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต การบริหารเชิงกลยุทธ์นับเป็นการสร้างโอกาสให้
องค์การก้าวสู่ความสาเร็จ เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สลับซับซ้อน องค์การจะต้องมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากผู้บริหารขาดองค์ความรู้และความชานาญในการกาหนดกลยุทธ์และการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ จะส่งผลให้องค์การไม่สามารถพั ฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ ผู้บริหารที่ให้
ความสาคัญอย่างยิ่งในการกาหนดกลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนอย่างมีรูปแบบ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนขาย
โอกาส จึงควรศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้ในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส เพื่ อปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง (บรรจง จันทมาศ, 2542 : 8–9)
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จากสภาพปัญหาของโรงเรียนขายโอกาสทางการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาใน 4 ด้าน
ดังนี้ 1) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 2)การลดลงของประชากรทาให้โรงเรียนมีขนาดเล็กลงเป็นจานวนมาก 3) มี
อัตราครูต่อนักเรียนต่ากว่ามาตรฐาน 4) มีค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คน สูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่น นอกจากนี้ผู้บริหาร
ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสเนื่องจากมีบริบทแตกต่างจากโรงเรียนอื่น ปัญหาด้านการ
เรียนการสอนพบว่า มีครูสาขาวิชา ครูสอนไม่เต็มเวลา เต็มความมารถเนื่องจากมีภารกิจอื่น รวมทั้งมีนักเรียนจานวน
น้อย ในแต่ละชั้น ปัญหาด้าน ความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน มีน้อยเนื่องจากมีการจั ดสรรงบประมาณตาม
เกณฑ์ของนักเรียน ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีตัวแทนขององค์กรชุมชนเข้าร่วมแต่ผู้ปกครอง
หรือตัวแทนมีฐานะยากจนจึงไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนได้ (กระทรวงศึกษาธิการ ,
2551 : 5–7) สุวิทย์ ยอดสละ (2554 : 22) ซึ่งผู้นาเชิง
กลยุทธ์คือผู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการพัฒนากลยุทธ์และเป็นผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัย
ข้อมูลในการออกแบบองค์การผ่านกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ และการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้ กลยุทธ์นั้นเป็ น
รูปแบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคล และการกาหนดกลยุทธ์ขององค์การเป็นผลมาจากความ
เป็นมาขององค์การและวัฒนธรรมขององค์การในอดีต ดังนั้นบทบาทด้านความคิดที่เพิ่มเติมอย่างเด่นชัดของผู้นา
เชิงกลยุทธ์ คือ การมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดประสงค์ที่ชัดเจนอันนาไปสู่การกาหนดส่วนอื่น ๆซึ่งสมรรถนะของ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ มีความคิดกว้างไกล สามารถคาดการณ์บริบทและสภาพแวดล้อมที่
ทาให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า สามารถเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมกันคิดค้นแนวทาง
ปฏิบัติที่ ทาให้บ รรลุวิสัยทัศน์ สามารถเสริมสร้างพลังอานาจ มีทั กษะการสร้างที มและสร้างเครือข่าย มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สนใจคิดค้นนวัตกรรม สามารถ
พัฒ นาองค์การให้มีศักยภาพในการแข่งขัน มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความรอบรู้ ให้เกียรติ
ค านึ งถึ งศั ก ดิ์ ศ รี แ ละคุ ณ ค่ า ของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา และมี ค วามสามารถบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง จะส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพขององค์การ (Greenberg-Walt and Robertson. 2001 : 12) เห็นได้ว่าหากผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถทางด้านการใช้กลยุทธ์ในการบริหารแล้วก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมข อง
โรงเรียน นักเรียน ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามสถานภาพ
3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กนิษฐา เปรมปรีชาญาณ (2554 : ง) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีขวัญกาลังใจสูง การผนึกกาลังในการทางาน การยอมรับนับถือ การมี
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โอกาสในการทางาน การไว้วางใจ การเอื้ออาทรต่อกัน การปรับปรุงหน่วยงาน ความก้าวหน้าทางวิชาการและสังคม
อย่างต่อเนื่อง
มันทนา กองเงิน (2555 : 201 - 209) ได้ศึกษา ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบว่า 1) ภาวะ
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์กับการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
สุพรรณ ประศรี (2555 : ง) ได้ศึกษา ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ 1) ด้านการ
กาหนดวิสัยทัศน์ 2) ด้านความสามารถนาปัจจัยต่าง ๆ มากาหนดกลยุทธ์ได้ 3) ด้านวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ 4) ด้านการ
มีความคาดหวังและการสร้างโอกาสสาหรับอนาคต และ5) ด้านการมีความคิดความเข้าใจในระดับสูง 2) สถานศึกษา
มีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย คือ 1) ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2) ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี 3) ด้านการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 6) ด้านการผดุงระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา 7) ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษา และ8) ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 3) ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กมล โสวาปี (2556 : ก) ได้ศึกษา ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อนามาเรียงลา
ดับ พบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ด้านการกาหนดทิศทางขององค์การมีการปฏิบัติที่สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการนา
กลยุ ท ธ์ ไปปฏิ บั ติ และด้ านการควบคุ ม และประเมิ น กลยุ ท ธ์ ต ามล าดั บ ความมี ป ระสิท ธิผ ลของโรงเรี ยน สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมความมีประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณา 3 ลาดับแรก พบว่า ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน รองลงมาคือ ด้านการออกกลางคันของผู้เรียน
และด้านการสอนของครูตามลาดับ ส่วนด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์กับ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ทุกด้าน ทั้งด้านการกาหนดทิศทางขององค์การ
ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับความมีประสิท ธิผลของ
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
กาหนดทิศทางขององค์การ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ และด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ สามารถพยากรณ์
ได้ว่าส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
งานวิจัยต่างประเทศ
กรีนเบิร์ก - วอลท์ และโรเบิร์ทสัน (Greenberg-Walt and Robertson. 2001 : 12) ได้ศึกษา “The
evolving role of executive leadership” วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย คื อ เพื่ อ รวบรวมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
สมรรถนะสาคัญของผู้บริหารระดับสูงในอนาคต ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะสาคัญของผู้บริหารระดับสูงในอนาคต
ประกอบด้วย 14 สมรรถนะ ได้แก่ 1) มีความคิดกว้างไกล 2) สามารถคาดการณ์บริบทและสภาพแวดล้อมที่ทาให้
องค์การมีความเจริญ ก้าวหน้ า 3) สามารถเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมกันคิดค้นแนวทาง
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ปฏิบัติที่ทาให้บรรลุวิสัยทัศน์ 4) สามารถเสริมสร้างพลังอานาจ 5) เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 6) มีทักษะ
การสร้างที มและสร้างเครือข่าย 7) มี ความรู้ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยีส มัยใหม่ 8) สามารถกระตุ้ นให้
ผู้ใต้บั งคั บบั ญ ชาให้ส นใจคิ ดค้น นวัตกรรม 9) สามารถสร้างความประทั บใจแก่ผู้ใช้ บริการ 10) สามารถพัฒ นา
องค์การให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 11) มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความรอบรู้ 12) ใจกว้าง รับ
ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา 13) ให้ เกี ย รติ ค านึ งถึ งศั ก ดิ์ ศ รี แ ละคุ ณ ค่ า ของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา 14) มี
ความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง
จอห์ น สัน และโชลส์ (Johnson and Scholes. 2003 : 6) ได้ ศึ กษา กลยุท ธ์ การพั ฒ นาพบว่า ผู้ น า
เชิงกลยุทธ์เป็นผู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการพัฒนากลยุทธ์และเป็นผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยข้อมูลใน
การออกแบบองค์การผ่านกลยุทธ์ในการวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้แล้วจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ที่จัดหา
มานั้นเป็นรูปแบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคล และการกาหนดกลยุทธ์ขององค์การเป็นผลกระทบ
มาจากความเป็ นมาขององค์ การและวัฒ นธรรมขององค์การในอดีต ดังนั้นบทบาทด้านความคิดที่เพิ่ มเติมอย่าง
เด่นชัดของผู้นาเชิงกลยุทธ์คือ การมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดประสงค์ที่ชัดเจนอันนาไปสู่การกาหนดส่วนอื่นๆ ใน
องค์ก ารที่ สามารถน าไปสู่ การปฏิบั ติได้ จริงเพราะความมีเอกลั กษณ์ เฉพาะตั วนี้ นาไปสู่ความสาเร็จของกลยุท ธ์
องค์การ
Johnson & Scholes (2003 ) ได้ศึกษาพบว่า ผู้นาเชิงกลยุทธ์เป็นผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการพัฒนา
กลยุทธ์ และเป็นผู้มองเห็นการเปลีย่ นแปลง โดยอาศัยข้อมูลในการออกแบบองค์การ ผ่านกลยุทธ์ในการคิดวิเคราะห์
และการวางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่จัดหามานั้นตั้งอยู่บนประสบการณ์ส่วนบุคคลและกาหนดกลยุทธ์องค์การเป็น
ผลกระทบมาจากการเป็นองค์การและวัฒนธรรมองค์การในอดีต ดังนั้นบทบาทความคิดเพิ่มเติมอย่างเด่นชัดของ
ผู้บ ริหารคือ การมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดประสงค์อย่างเด่นชัด อันนาไปสู่การกาหนดส่วนต่างๆ ในองค์กาที่
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึก ษาภาวะผู้น าเชิงกลยุท ธ์ของผู้ บริหารสถานศึ กษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้ศึกษาได้ ใช้แนวคิดของ DuBrin (2010 : 401) เป็น
กรอบในการศึกษา ดังนี้
1. ผู้นาที่มีความเข้าใจระดับสูง
2. ความสามารถในการนาปัจจัยต่าง ๆ มากาหนดกลยุทธ์
3. การมีความหวังและสร้างโอกาสสาหรับอนาคต
4. การคิดเชิงปฏิวตั ิ
5. การกาหนดวิสัยทัศน์
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาภาวะผู้ น าเชิ งกลยุ ท ธ์ ในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้ศึกษาได้กาหนดแนวทางการศึกษาตามลาดับ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 780
คน จาแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 38 คน และครูผู้สอน จานวน 742 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน(Multi Stage Sampling) โดยดาเนินการตามลาดับต่อไปนี้
1. กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางของเครจชี และมอร์แกน (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2553 :
40) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 288 คน
2. การดาเนินการสุม่ ตัวอย่าง ดาเนินการดังนี้
2.1 แบ่งขนาดโรงเรียนออกเป็น 2 ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่
2.2 ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม กาหนดสัดส่วนโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 50
และโรงเรียนขนาดใหญ่ร้อยละ 90 ได้โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 13
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน
2.3 ผู้บ ริหารสถานศึกษา ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน จานวน 25 คน
2.4 ครูผู้สอน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีจับฉลากในโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง กาหนดอัตราส่วนผู้บริหาร : ครูผู้สอน โรงเรียนขนาดกลาง 1:10 และโรงเรียนขนาดใหญ่ 1:11 ได้ครู
ในโรงเรียนขนาดกลาง จานวน 120 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 143 คน รวม 263 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนั งสื อ จากงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เสนอถึ งผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
2. นาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ส่งให้ ผู้บ ริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูล
3. ผู้ศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจะไม่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของครูและสถานศึกษา
4. ผู้ศึกษารับ–ส่ง แบบสอบถามด้วยตนเองตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
5. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง จานวน 1 ชุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check
list) ประกอบด้วย สถานภาพ และขนาดโรงเรียน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ครอบคลุมภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้นาที่มีความเข้าใจระดับสูง ด้านความสามารถในการนา
ปัจจัยต่างๆ มากาหนดกลยุทธ์ ด้านการมีความหวังและสร้างโอกาสสาหรรับอนาคต ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ และ
ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
5 หมายความว่า มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายความว่า มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
3 หมายความว่า มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายความว่า มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย
1 หมายความว่า มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิเคราะห์โดยใช้
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือใน
การศึกษาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence) ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.2 ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถาม ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Item Total
Correlation) ของเพียร์สัน
1.3 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ร้อยละ (Percentage)
2.2 ค่าเฉลี่ย ( X )
2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบค่าที (t-testIndependent)
ผลการศึกษา
1. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ผู้นาที่มีความเข้าใจระดับสูง ความสามารถในการนาปัจจัยต่าง ๆ มา
กาหนดกลยุทธ์ การมีความหวังและสร้างโอกาสสาหรับอนาคต การคิดเชิงปฏิวัติ และการกาหนดวิสัยทัศน์
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 จาแนกตามสถานภาพ ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและด้านผู้นาที่มีความเข้าใจระดับสูง ด้านการมีความหวังและสร้างโอกาส
สาหรับอนาคต ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ และด้านการกาหนดวิสัยทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
โรงเรียนขนาดใหญ่
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อภิปรายผล
1. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อย คือ ผู้นาที่มีความเข้าใจระดับสูง ความสามารถในการนาปัจจัยต่าง ๆ มากาหนดกลยุทธ์ การมีความหวัง
และสร้างโอกาสสาหรับอนาคต การคิดเชิงปฏิวัติ และการกาหนดวิสัยทัศน์ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
นาอุปสรรค หรือสภาพการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการดาเนินงานของโรงเรียนทั้งปัจ จุบันและอนาคตพิจารณาเพื่อกาหนดกล
ยุทธ์ในการทางาน มีการระดมความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ครูทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
และบริหารจัดการข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศ และบริหารงานโดยใช้ระบบฐานข้อมูล จึงกาหนดวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยง
ปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
นาไปสู่การกาหนดทิศทางที่จะปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ มันทนา กองเงิน (2555 : 201 - 209) ได้ศึกษาภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และวันวิสาข์ ทองติง (2555 : ก) ทีศ่ ึกษา
ความสัม พัน ธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุท ธ์ของผู้ บ ริหารกับ ประสิท ธิผลของโรงเรียน สังกัดสานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่าภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับ
สุพรรณ ประศรี (2555 : ง) ทีศ่ ึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และกมล โสวาปี (2556 : ก) ที่ศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผล
ต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า ภาวะ
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นกัน
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตาม
สถานภาพ พบว่าโดยรวมและรายด้ า นไม่ แ ตกต่ างกั น ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากการบริห ารสถานศึ กษาของผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นผล
ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนสะท้อนการทางานของผู้บริหารสถานศึกษา ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาหรือคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ไม่ต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าโดยรวมและด้านผู้นาที่มีความเข้าใจระดับสูง ด้านการมีความหวังและสร้าง
โอกาสสาหรับอนาคต ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ และด้านการกาหนดวิสัยทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
โดยผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาและครูผู้สอนในโรงเรีย นขนาดกลางมีค วามคิด เห็น มากกว่าผู้บ ริห ารสถานศึ กษาและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งมีจานวนครูผู้สอนไม่มากมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักในการบริหารกล
ยุทธ์ การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มความสามารถได้ทั่วถึงมากกว่าสถานศึ กษาใหญ่ซึ่งมี
จานวนครูมากกว่า สอดคล้องกับกนิษฐา เปรมปรีชาญาณ (2554 : ง) พบว่าบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยการ
สร้างบรรยากาศในโรงเรียนตามลาดับ คือ การมีขวัญกาลังใจสูง การผนึกกาลังในการทางาน การยอมรับนับถือ การ
มีโอกาสในการทางาน การไว้วางใจ การเอื้ออาทรต่อกัน การปรับปรุงหน่วยงาน ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
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สังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งวันวิสาข์ ทองติง (2555 : ก) พบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกันกับสุพรรณ ประศรี (2555 :
ง) พบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกมล โสวาปี (2556 : ก) ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์กับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 3 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ทุกด้าน ทั้งด้านการ
กาหนดทิศทางขององค์การ ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้ง
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการกาหนดทิศทางขององค์การ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ และด้านการนากลยุทธ์ไป
ปฏิ บั ติ สามารถพยากรณ์ ได้ ว่ าส่ งผลต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์เป็นลักษณะส่วนตัว
ของบุคคลที่จะสามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการ และส่งผลถึงผลสาเร็จขององค์การ เช่นเดียวกับจอห์นสัน
และโชลส์ (Johnson and Scholes. 2003 : 6) ได้ ศึ ก ษา กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาพบว่ า ผู้ น าเชิ งกลยุ ท ธ์ เป็ น ผู้ ที่ มี
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวในการพัฒ นากลยุทธ์และเป็นผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยข้อมูลในการออกแบบ
องค์การผ่านกลยุทธ์ในการวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้แล้วจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ที่จัดหามานั้นเป็น
รูปแบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคล และการกาหนดกลยุทธ์ขององค์การเป็นผลกระทบมาจาก
ความเป็นมาขององค์การและวัฒนธรรมขององค์การในอดีต ดังนั้นบทบาทด้านความคิดที่เพิ่มเติมอย่างเด่นชัดของ
ผู้นาเชิงกลยุทธ์คือ การมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดประสงค์ที่ชัดเจนอันนาไปสู่การกาหนดส่วนอื่น ๆ ในองค์ การที่
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงเพราะความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้นาไปสู่ความสาเร็จของกลยุทธ์องค์การ
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการศึกษาไปใช้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรนาผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาภาวะผู้นา
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และนาไปพัฒนาผู้นาในหน่วยงาน รวมทั้งในโรงเรียนด้วย
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นา โดยอาจเป็นการติดต่อ ประ
สนงานกับ หน่วยงานพั ฒ นาโดยตรงเพื่อมาอบรม พัฒ นา หรือสนั บสนุน เงินในการเดิน ทางไปเข้าร่วมพัฒ นาแก่
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นาในองค์การ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาถึงการพัฒนาภาวะผู้นาที่เหมาะสมกับผู้บริหารในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม โดยเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมขององค์การ และทาการวิจัยเพื่อพัฒนา
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การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
The Implement of Strategic Plan for Basic Education Development in Small
Sized – Schools Under the Office of Nakhon Phanom Educational Service Area 2
นเรศ มากอง1 และ ไพฑูรย์ พวงยอด2
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์,Ed.D.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Nares Makong1 and Paitoon Puangyod2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบศึกษาการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
กลุ่ มตั วอย่าง จานวน 252 ได้ แก่ ผู้บ ริห ารสถานศึ กษา จ านวน 63 คน และครูผู้ส อน จานวน 189 คน สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multistage Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง 0.64 ถึง 0.92 และค่าความเชื่อมั่ นทั้งฉบับ เท่ ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สั งกั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก ผลการ
เปรียบเทียบการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามสถานภาพด้านตาแหน่ง พบว่า โดยรวม
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 จาแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05 จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
คาสาคัญ: แผนยุทธศาสตร์, การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์, โรงเรียนขนาดเล็ก
Abstract
The objectives of this study were to study and to compare The Implement of Strategic
Plan for Basic Education Development in Small Sized – Schools Under Nakhon Phanom Primary
Educational Service Area Office 2. The samples were 6 3 administrators and 252teachers in
Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2, in academic year 2017 selected by
Multistage Sampling. The instrument was a five-rating scale Features The Implement of Strategic
Plan for Basic Education Development in Small Sized – Schools questionnaire with the
discrimination between 0.64 – 0.92 and the reliability of 0.96 The statistics for the analysis were
percentage, mean, standard deviation, t-test Independence and F-test.
The results were the Implement of Strategic Plan for Basic Education Development in
Small Sized – Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 was
found at high level. The opinions of the administrators and teachers who had different status
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about The Implement of Strategic Plan for Basic Education Development in Small Sized –
Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 were statistically
different at the .05 level,the administrators and teachers who had different qualification were
statistically different at the . 01 level, the administrators and teachers who had different
experience were statistically different at the .05 level.
Keywords: Strategic Plan , The Implement of Strategic Plan , Small Sized – Schools
บทนา
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) กล่าวถึง การเตรียม พร้อมด้าน
กาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัด
ฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิ ตในศตวรรษที่ 21
ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี
ที่เน้ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจ จัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่ อสุขภาพ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดความมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษา มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 8)
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 2) จากข้อมูลตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก ปี
การศึกษา 2549 มีสถานศึกษาที่ มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ถึง 12,828 โรงเรียน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 39.73 ของ
สถานศึกษาทั้งหมด 32,288 โรงเรียน มีนักเรียนจานวน 931,574 คน และครูจานวน 58,655 คน มีอัตราเฉลี่ยครู 1
คนต่อนักเรียน 16 คน โดยประมาณ นอกจากนั้น ยังพบว่า ผลการประเมินมาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถานศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียนต่ากว่า 300 คน) ที่ผ่านการ
ประเมิน จานวน 22,866 โรงเรีย น มีจานวนโรงเรียน 491 โรงเรียน (ร้อยละ 2) อยู่ในระดับ ปรังปรุง โรงเรีย น
15,528 โรงเรียน (ร้อยละ 67.91) อยู่ในระดับพอใช้ และโรงเรียน 6,847 โรงเรียน (ร้อยละ 29.94) อยู่ในระดับดี ซึ่ง
ระดับปรับปรุงและพอใช้ดังกล่าว ถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว
พบข้ อ มู ล ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น คื อ นั ก เรีย นในสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ทุ ก ช่ ว งชั้ น และทุ ก พื้ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตากว่
่ านักเรียนจากสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ และยังมีนักเรียนในสัดส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงสูงกว่าในทุกช่วงชั้น (รุ่ง แก้วแดง 2546 : 58 - 60) แม้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ
พยายามด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของโรงเรียนขนาดเล็ ก อย่ างหลากหลายเรื่อยมาก็ต าม การด าเนิ น งานของ
โรงเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาที่ใกล้เคียงกันก็คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับขนาดอื่นๆ และจากการสารวจความคิดเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศพบปัญหา
และอุปสรรคการดาเนิน งาน 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากการ
ดาเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กพบว่ามีปัญหาย่อยๆ หลายประการ ได้แก่ 1) ครูไม่ครบชั้นและไม่ครบวิชาเอก
เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนน้อย 2) การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นยังเป็นเรื่ องใหม่ทั้งครู และผู้ปกครอง
จานวนหนึ่งยังไม่เชื่อมั่นในการเรียนการสอนในลักษณะนี้ 3) ปัญหาการละเลยการเรียนรู้เด็กและติดตามการพัฒนา
เด็กเป็นรายบุคคล ทาให้เด็กจานวนหนึ่งเรียนไม่ทัน และอาจถูกทอดทิ้ง 4) บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่น่าสนใจ 5) การเรียนการสอนที่แยกรายวิชาขาดการบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
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6) ครูมีงานธุรการจานวนมาก ส่งผลให้มีเวลาสาหรับนักเรียนน้อยลง ประการที่สองปัญหาด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียน พบว่า มีปัญหาย่อยๆ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีน้อย และยังขาด
ความเข้าใจที่ ชัด เจนในบทบาทและหน้าที่ 2) โรงเรีย นขาดกระบวนการและระบบความรับ ผิ ดชอบต่ อ ผลงาน
(Accountability System) ที่ชัดเจน ได้แก่ การวางแผนพัฒนาโรงเรียน การประเมินผลตนเอง การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี 3) การติดตามดูแล ช่วยเหลือจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ทั่วถึง และประการสุดท้าย
ปัญ หาด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพบว่าโรงเรียนขนาดเล็ก มีการลงทุนค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่กว่า กล่าวคือ มีอัตราครูต่อนักเรียนค่อนข้างต่า โดยอัตราครูต่อนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยรวมเฉลี่ย 1 : 12.46 (ค่าเฉลี่ยภาพรวมทั่วประเทศ 1 : 20) ทั้งนี้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดวัยเรียน จาเป็ นต้ องอาศัยองค์ประกอบหรือปั จจัยต่างๆ เพื่อ ขับเคลื่อนไปสู่ เป้ าหมาย ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาต้องอาศัยผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารโรงเรีย นนับว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่จะนาโรงเรียนสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ได้นั้น ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีระบบบริห ารและการจัดการที่สอดคล้องกับ บริบทของโรงเรียน มี
นโยบายและวิสัยทัศน์ที่เน้นการเรียนรู้ ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ หรือที่เรียกว่า Total Quality Management
โดยเน้ น คุ ณ ภาพเป็ น ส าคั ญ โดยเฉพาะคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น (Learner Learning Quality) ซึ่ ง มี
องค์ประกอบด้วย การเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทางาน และการจัดสภาพการเรียนรู้ คานึงถึง การมีส่วนร่วมและการกระจาย
อานาจ ใช้ความไว้วางใจ ส่งเสริมแรงจูงใจ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ ยึดข้อมูลและ
งานวิจัยเป็นหลัก(สมชาย เทพแสง. 2548 : 10 -16)
ผลการประเมิน O-NET ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 33.59 วิชาคณิตศาสตร์ 38.04
และวิชาวิทยาศาสตร์ 43.35 และในปีการศึกษา 2555-2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 จึงมีนโยบายจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาการบริหารงาน ทั้ง 4 ด้าน ที่
สาคัญ ได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอสาหรับบริหารและจัดการคุณภาพการศึกษา ขาดสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ประกอบกับครอบครัวของนักเรียน ส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาให้กับบุตรหลานของตนได้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้
ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาต่า นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสที่จะรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่าตลอดจนขวัญ และกาลังใจของบุคลากรใน
โรงเรียนขนาดเล็กค่อนข้างต่า ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการดาเนินการตามแผนยุท ธศาสตร์การพัฒ นา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อ
นาผลการวิจัยในครั้งนี้เสนอต่อต้นสังกัด และนาผลการศึกษาในครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมีกระบวนการบริหารโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม
รุ่งรัชดา เวหะชาติ (2557 : 4) ให้ความหมายการบริหารสถานศึกษา หรือบริหารโรงเรียนว่า หมายถึง
การที่กลุ่มบุคคลร่วมมือกันทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันกาหนดไว้
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ด้วยการดึงทรัพยากรที่มีอยู่ ประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างเป็นระบบ และมี
ระเบียบ มีกฏเกณฑ์ในการทางานที่เป็นที่ยอมรับได้ร่วมกัน
ชัชชัย อุปสรรค์ (2558 : 21) ให้ความหมายการบริหารโรงเรียนว่า หมายถึง กระบวนการดาเนินงานของ
กลุ่มบุคคลอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และควบคุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การบริห ารการศึกษา จึงเป็ นกระบวนการดาเนินงานทางด้านการศึกษาของผู้บ ริห าร เพื่อมุ่ งไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ต้องการด้วยการทางานร่วมกันของกลุ่มคน ที่เกิดจากความร่วมมือกันทั้ง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชนทั่วไป
และมีปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน หรือที่เรียกว่า 4Ms คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ
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เป็นการบริห ารการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา เพื่อพั ฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาล
Good (1993 : 54) ได้กล่าวถึง ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ 2 ประการ คือ ประการที่
หนึ่ง หมายถึง การอานวยการ การควบคุม และการดาเนินการเกี่ยวกับภาระหน้าที่ทั้ง หมดของ สถานศึกษา โดย
จะต้องคานึงถึงผลสุดท้ายของการศึกษาเป็นหลักสาคัญ และประการที่สอง หมายถึง การควบคุมและการจัดการด้าน
ต่ างๆ ภายในสถานศึ ก ษาซึ่ งเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรีย นการสอน เช่ น เรื่อ ง เกี่ ย วกั บ ครู นั ก เรี ย น แผนการสอน
หลักสูตร กิจกรรม วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน และการแนะแนว
Gregg (1997 : 32) ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า เป็นการปฏิบัติ งานและเป็ น
หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งกระท าการเพื่ อ อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ ให้ กั บ งานสอนนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า มารั บ การศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษา
สรุปได้ว่า การบริหารโรงเรียนหรือการบริหารสถานศึกษา คือ การที่ผู้นาของสถานศึกษาหรือผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับทาให้บุคลากรในองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางาน
ร่วมกัน โดยใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์และจุดหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ โดยอาศัยหลักการ
บริหาร เทคนิค และวิธีการต่างๆ ทั้งนี้การบริหารเป็นการประสานงานการอานวยความสะดวกและการให้บริการแก่
ผู้เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎีการบริหารโรงเรียน
รุ่งรัชดา เวหะชาติ (2557 : 4 - 5) กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ส่งผลกระทบถึง
กันและกัน เป็นผลให้มีการพัฒนาสู่แนวทางที่ดีกว่า 5 ประการ ดังนี้
1. บริบ ทที่ เป็ นแรงผลักดันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ปริมาณและคุ ณ ภาพ ของประชากร
สภาพรวมของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพความรุนแรงของปัญ หาสังคม สภาพความรุนแรงของปั ญ หา
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของประชาชน
2. กฏหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการบริหารสถานศึกษาที่เกีย่ วข้อง
3. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา
4. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
5. บุคลากรภายในสถานศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์ ผูส้ อน บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้เรียน นักการ ภารโรง ยาม และผู้ประกอบการค้าภายในโรงเรียน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557 : 13) งานบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบไปด้วย
1) งานวิชาการ2) งานด้านบุคคล3) งานด้านการเงินและงบประมาณ และ 4) งานด้านบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งาน
อาคารสถานที่ งานความสัมพันธ์กับชุมชน งานจัดโครงสร้างองค์การ งานการคมนาคมและขนส่งนักเรียน งานด้าน
กิจการนักเรียน
จรุณี เก้าเอี้ยน (2557 : ไม่มีเลขหน้า) สรุปบทบาทของผู้อานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา ผู้บริหารต้องมีบทบาท ดังนี้
1. สถานศึกษามีขอบข่ายของการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษาชัดเจนทุกงาน
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวความคิดและวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานอยู่เสมอ
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักและร่วมกันพัฒนางานอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
4. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสามารถนาปรัชญาของสถานศึกษาไปสูก่ ารปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตาม
โครงการได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
5. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557 : 9 – 11) กล่าวถึงภารกิจทางการบริหารตามกระบวนการบริห ารที่
เหมาะสมกับภาระกิจในการบริหารของสถานศึกษามีงานที่สาคัญอยู่ 4 ประเภท คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป
สรุปได้ว่าบทบาทของผู้อานวยการสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา คือการระดมทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจากัด ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนามาวางแผนเพื่อดาเนินงานใน 4
ด้าน คืองานวิชาการ งานด้านบุคคล งานด้านการเงินและงบประมาณ และงานด้านบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 - 2579
แผนการศึ กษาแห่ งชาติ ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ในการพั ฒ นาการศึก ษาภายใต้ 6 ยุ ท ธศาสตร์ห ลั ก ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : ซ - ฐ) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic
Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนในเขตพั ฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ
50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบ และแรงงานต่ า งด้ า วเพิ่ ม ขึ้ น และสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ พิ เศษที่ จั ด อยู่ ในมาตรการจู งใจ มี ระบบเงิ น เดื อ น
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น เป็นต้น
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี
เพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่เพิ่มขึ้น มีระบบกลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และ
ผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึ กษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน
ชายขอบและแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ อาทิอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัย
จากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการกาลังคน (Demand) จาแนกตาม
กลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียน
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วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์กาลังแรงงานในสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตกาลังคนระดับกลางและระดับสูง จาแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา
ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษา
จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น จานวน
หลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น จานวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่
จัดหลัก สูตรสาหรับผู้ มีค วามสามารถพิ เศษเพิ่ มขึ้ น และมีภ าคีเครือ ข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่าย
การลงทุ น เพื่ อ การวิจัย และพั ฒ นาเมื่ อเที ย บกับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น
โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น บุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิ ตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่น โครงการจัดทาแผนผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตรง
กับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมาย ดังนี้
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณ ลักษณะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้ น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น
นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ
50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น และมีสาขาและ
วิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทางานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น
3. สถานศึ กษาทุ กระดั บ การศึก ษาสามารถจัด กิ จกรรม/กระบวนการเรีย นรู้ตามหลั ก สู ตรอย่ างมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับ ก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัด
การศึ ก ษา/จัด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ต ลอดชี วิต ที่ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้น สื่อ สารมวลชนที่ เผยแพร่ห รือ จั ดรายการเพื่ อ
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การศึกษาเพิ่มขึ้น สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้ วัดที่สาคัญ เช่น มีระบบ
และกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา และทุ ก
กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มี
แนวโน้มจะออกกลางคัน
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560
– 2569) จาแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบ
ปิดเพิ่มขึ้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุก ระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการ
ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตาราเรียนและสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ สร้างเสริม
และปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินั ย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพัฒนาระบบและกลไก
การติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่าง
พื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ เช่น มี ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทั ลเพื่ อการศึกษาที่ทั นสมัย สนองตอบความต้อ งการของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผลมีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
ที่อ้างอิงจากเลขที่ บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่ สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมู ล รวมทั้งใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน
และการศึก ษา และมี ระบบสารสนเทศด้านการศึ กษาและด้านอื่น ที่ เกี่ย วข้ อง ที่ เป็ น ระบบเดียวกั น ทั้งประเทศ
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
พัฒ นาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ อการศึกษาสาหรับ คนทุกช่วงวัย พัฒ นาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่น โครงการจัดทาฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้าน
สาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่ องการ
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สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ตระหนักในความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
ของโลกเพิ่มขึ้น
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริ ย ธรรม และการน าแนวคิ ด ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารปฏิ บั ติ มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
3. การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมด้ า นการสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาต่างๆ
เพิ่มขึ้น
ก าหนดแนวทางการพั ฒ นา คื อ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การสร้างจิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่น โครงการน้อมนา
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
2. ระบบการบริห ารจัด การศึกษามี ประสิท ธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่ างเร่งด่ วน ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิน คุณ ภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พื้นที่ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น จานวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับ
สถานศึ ก ษา ทั้ งของรั ฐ เอกชน และองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม ขึ้ น และสั ด ส่ ว นการมี ส่ ว นร่ว มสนั บ สนุ น
การศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศมีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอื้อและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการกาลัง
แรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และ
อุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
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2. เพื่ อ เปรียบเที ยบความคิด เห็ นต่ อ การด าเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาการศึ กษาขั้ น
พื้ น ฐานของโรงเรีย นขนาดเล็ ก สังกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษานครพนม เขต 2 จาแนกตาม
สถานภาพด้านตาแหน่ง
3. เพื่ อ เปรียบเที ยบความคิด เห็ นต่ อ การด าเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาการศึ กษาขั้ น
พื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษานครพนม เขต 2 จาแนกตามวุฒิ
การศึกษา
4. เพื่ อ เปรียบเที ยบความคิด เห็ นต่ อ การด าเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาการศึ กษาขั้ น
พื้ น ฐานของโรงเรีย นขนาดเล็ ก สังกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษานครพนม เขต 2 จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
สมมติฐานการวิจัย
1. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับมาก
2. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึ กษาขั้น พื้ นฐานของโรงเรีย นขนาดเล็ก สังกัดส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึก ษาประถมศึก ษานครพนม เขต 2
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
3. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดาเนินการตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
4. ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา และครู ผู้ ส อนที่ มี ป ระสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ งานมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การ
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษา เรื่อง การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ใช้กรอบแนวคิดจากแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2569 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : ซ - ฐ) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การ
วิจัย และนวัตกรรรม เพื่อ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 94 โรงเรียน จาแนกเป็นผู้ บริหาร
สถานศึกษา จานวน 94 คน ครูผู้สอน จานวน 612 คนรวมทั้งสิ้นจานวน 706 คน
กลุ่ ม ตั วอย่า ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครูผู้ ส อน ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie& Morgan) ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 252 คน ซึ่ งประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห าร
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สถานศึกษา จานวน 63 คน คน และครูผู้สอน จานวน 189 คน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608; อ้างอิงมา
จาก วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2553 : 40) ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling)ตามลาดับต่อไปนี้
1. กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางของเครจชี่ และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 252 คน
2. การดาเนินการสุ่มตัวอย่าง ดาเนินการดังนี้
2.1 ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จับสลากเลือกโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 63 โรงเรียน
2.2 ผู้บ ริหารสถานศึกษา ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน จานวน 63 คน
2.3 ครูผู้สอน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก ในโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง กาหนดอัตราส่วนผู้บริหาร : ครูผู้สอน 1 : 4 จะได้ครูผู้สอน จานวน 189 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเอง จานวน 1 ชุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ประกอบด้วย สถานภาพด้านตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จานวน 6 ด้าน ได้แก่
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โดยมีลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Liker’ five
Rating scale) กาหนดเกณฑ์วัด ระดั บการดาเนิน การตามแผนยุทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาการศึก ษาขั้น พื้น ฐานของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ดังนี้
5 หมายถึง มีการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาด
เล็ก อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
4 หมายถึง มีการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาด
เล็ก อยู่ในระดับปัญหามาก
3 หมายถึง มีการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาด
เล็ก อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาด
เล็ก อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาด
เล็ก อยู่ในระดับน้อยที่สดุ
การดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การและเอกสารงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. ก าหนดกรอบแนวคิ ด และขอบข่ า ยในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การศึกษา
3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิ ด วัตถุป ระสงค์ของการศึกษา การวัดตามนิ ยามศัพ ท์ โดย
แบบสอบถามระดับการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้ นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
4. เสนอเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบและนาข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษากลับมาปรับปรุงแก้ไข
5. นาเสนอแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้ นคว้าอิสระ แล้ว
นาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity)
6. หาความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content validity) หลั ง จากให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน ท าการ
ตรวจสอบแล้ว นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวัดตามนิยามศัพท์ (Index of
Congruence : IC) ปรากฏว่าได้ค่า IC ระหว่าง 0.80 – 1.00
7. นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try–out) กับผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่ไม่ ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จาแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 20 คน และครูผู้สอน จานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 50 คน
8. หาค่ า อ านาจจ าแนก โดยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (Item – Total Correlation)
ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า r ตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไปไว้ และนามาหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (Reliability) เกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยวิธีการหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ปรากฏว่าค่าอานาจจาแนกทั้งฉบับของแบบสอบถาม
อยู่ระหว่าง 0.64 ถึง 0.92 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96
9. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง เพื่อนามาใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 252 คน ได้แบบสอบถามกลับมา จานวน 252 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนั งสื อ จากงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เสนอถึ งผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
2. นาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ส่งให้ผู้บ ริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูล
3. ผู้ศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจะไม่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของครูและสถานศึกษา
4. ผู้ศึกษารับ–ส่ง แบบสอบถามด้วยตนเองตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
5. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้ว นามาจัดเรียนลาดับแบบสอบถาม แล้ว
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
1. วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถานภาพด้ า นต าแหน่ ง วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ
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2. วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การด าเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ใช้หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและเป็นรายด้าน
กาหนดเกณฑ์คะแนนการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ขนาดเล็กในแบบสอบถาม กาหนดไว้ 5 ระดับ
การแปลความ โดยพิจารณาจากการแปลค่าเฉลี่ยของการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก บุญชม ศรีสะอาด(2553 : 23-24)
3. การเปรี ย บเที ย บระดั บ ปั ญ หาการบริ ห ารโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ใช้สถิติ ในการเปรีย บเที ยบ คื อ ทดสอบค่าที (t–test) และการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (F–test) ถ้าพบความแตกต่างกันจะใช้การทดสอบด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Sheffe’)
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิเคราะห์โดยใช้
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 สถิติ ที่ใช้ ในการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ของเครื่องมือใน
การศึกษาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1.2 อานาจจ าแนกของแบบสอบถาม ใช้ ห าค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์อ ย่ างง่าย (Item Total
Correlation) ของเพียร์สัน
1.3 การหาค่าความเชื่อมั่ น (Reliability) โดยใช้สู ตรสัม ประสิท ธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ (Percentage)ค่ าเฉลี่ ย (  )และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 การทดสอบค่า t (t-test,Independent Samples)
3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F–test) ถ้าพบความแตกต่างกันจะใช้การทดสอบด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’)
ผลการศึกษา
1. การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึ กษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมโดยรวมและรายด้านระดับมาก เรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อย คือ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
2. การเปรียบเที ยบความคิด เห็ น ต่อ การด าเนิ นงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาการศึ กษาขั้ น
พื้ น ฐานของโรงเรีย นขนาดเล็ ก สังกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษานครพนม เขต 2 จาแนกตาม
สถานภาพด้านตาแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความ
คิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอน
3. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
จาแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
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ที่มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี
4. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อย คือ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ทั้งนี้
เพราะด้านการจัดการศึ กษาเพื่อ ความมั่ นคงของสั งคมและประเทศชาติ มีการดาเนิ นการเพื่ อส ร้างจิตสานึก ให้
นักเรียนให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา และส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาการให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้
สาหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย สมรรถนะเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน
และระดั บ สากล และพั ฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของพลเมือ งไทย
สอดคล้องกับวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557 : 9 – 11) กล่าวถึงภารกิจทางการบริหารตามกระบวนการบริหารที่
เหมาะสมกับภาระกิจในการบริหารของสถานศึกษามีงานที่สาคัญอยู่ 4 ประเภท คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป กล่าวคือ ต้องคือต้องระดมทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ได้แก่
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนามาวางแผนเพื่อดาเนินงานใน 4 ด้าน คืองานวิชาการ งาน
ด้านบุคคล งานด้านการเงินและงบประมาณ และงานด้านบริหารงานทั่วไป
2. ความคิดเห็นต่อการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จาแนกตามสถานภาพด้านตาแหน่ง
พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 จาแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 และจาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้ า นการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ Eveton (2001 :
1205-A) ได้ศึกษาปัญหาของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูใน โรงเรียนประถมศึกษาชนบทของหน่วยงาน
บริการทางการศึกษา รัฐจอร์เจีย พบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของครูต้องการรับรู้ปัญหาของผู้บริหารโรงเรียน
แตกต่างกัน จาแนกตามประสบการณ์ทางการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานต่างกัน พบว่า ครูมีทัศนะต่อการ
กระบวนการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร โรงเรียนโดยรวมและรายด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล
งานธุรการ งานปกครองและการบริการการศึกษาแก่ชุมชน มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนที่
มีประสบการณ์ทางการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีปัญหาการบริหารโรงเรียนต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมให้มากขึ้น สอดคล้องกับนิภาภัทร
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วรรณาลัย (2553 : 67-68) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า แนวทางการบริหาร โรงเรียนขนาดเล็กของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี คือ ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุน
ทรัพยากร ในด้านการวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การอานวยการ การประสานงาน
3. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
จาแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ที่มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากทรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริหารน้อย อีกทั้งเพราะครูต้องรับผิดชอบในการสอนมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิภาภัทร วรรณา
ลัย (2553 : 67-68) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของผู้บริหารโรงเรียน ควรมี
การส่งเสริม ให้ บุ คลากรและชุ มชนมี ส่วนร่วมและสนั บ สนุ นทรัพ ยากร ในด้านการวางแผน การจัด องค์ก ร การ
บริหารงานบุคคล การอานวยการ การประสานงาน
4. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านการผลิต และพั ฒ นากาลั งคน การวิจัย และนวัต กรรม เพื่ อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ
ประเทศ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ Eveton (2001 : 1205-A) ได้ศึกษาปัญหา
ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูใน โรงเรียนประถมศึกษาชนบทของหน่วยงานบริการทางการศึกษา รัฐ
จอร์เจีย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ทางการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีปัญหาการ
บริหารโรงเรียนต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการศึกษาไปใช้
หน่ วยงานหรือ กลุ่ ม งานที่ เกี่ย วข้ องควรมี การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่ าเที ย มทาง
การศึกษา ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจั ดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มี
ความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ
2. หน่วยงานหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มี
ความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
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การศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์
The study of self-performance according to professional ethics for student
teachers in schools under Primary Educational Service Area Office and
Secondary Educational Service Area Office in Surin Province.
คมสัน สุพรรณภพ1 และ นันทิยา สุพรรณภพ2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Komsan Supannapop1 and Nantiya Supannapop2
Faculty of Education Surindra Rajabhat University
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ และ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ วิชาชี พ ครู มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริน ทร์ ไปปฏิ บั ติก ารสอน สั งกัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน จานวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อการ
วิจัย เรื่อง การศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ และ สานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ที่
ผู้วิจั ย สร้า งขึ้ น เอง สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม ( X =4.13, S.D.=.663) อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = .577 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครู มากที่สุด ( X = 4.68, S.D. =
.519) รองลงมาคือ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ( X = 4.61, S.D. = .566) ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ( X = 4.59,
S.D. = .588) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ( X = 4.51, S.D. = .574) และด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ( X =
4.48, S.D. = .603) ตามลาดับ
คาสาคัญ: การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ, ครูพี่เลี้ยง, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู,
การปฏิบัติการสอน
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Abstracts
The purpose of this research was to study the level of self-performance according to
professional ethics for student teachers in schools under Surin Primary Educational Service Area
Office and Surin Secondary Educational Service Area Office. The samples of this research were
1 4 4 mentor teachers in school under Surin Primary Educational Service Area Office and Surin
Secondary Educational Service Area Office where student teachers from Surindra Rajabhat
University had practiced teaching in academic year 2018. The samples were selected by multistep sampling. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and
standard deviation.
The research findings were found as follows. The opinions toward on the level of selfperformance according to professional ethics for student teachers Surindra Rajabhat University
was at highest level as a whole ( X =4.57, S.D. = .577). When it was considered in each aspect it
was found that self-performance according to professional ethics for student teachers in the
code of professional ethics for professional fellow workers was at high level ( X = 4.68 , S.D. =
.519) the code of professional ethics for profession was at highest level ( X =4.61, S.D.=.566) The
code of professional ethics for society was at highest level ( X = 4.59 , S.D.= .588) the code of
professional ethics for cluents was at high level ( X = 4 .5 1 , S.D. = .5 7 4 ) and the code of
professional ethics for conduct was at high level ( X = 4.48, S.D. = .603).
Keywords: Self-performance according to professional ethics. , Mentor teachers. , Student
teachers. Teaching Operations.
บทนา
พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) มาตรา 6
บัญญัติว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
คุณธรรมจริยธรรม สามารถดารงชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, 3) การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่สาคัญ สาหรับบุคลากรที่ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพทางสังคม คือ ครู ซึ่งวิชาชีพครูเป็นการให้บริการทางการศึกษา โดยการอบรมสั่งสอน
บุ ค คลให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ที่ มุ่ งเน้ น บริก ารแก่ ผู้ อื่ น มากกว่ า หาประโยชน์ และอาชี พ ครู เป็ น อาชี พ ที่ มี
จรรยาบรรณในการควบคุ ม ความประพฤติ ที่ ไม่ เหมาะสมกั บ การเป็ น ครูเพื่ อ ให้ เ กิ ดเอกลั ก ษณ์ อุด มการณ์ วิ นั ย
คุณธรรมแห่งชีวิต นอกจากนี้ คุรุสภายังได้กาหนดข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อให้ครูถือ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ เนื่องจากมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเครื่องมือสาคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดี ต่อผู้รับบริการ อันถือเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้สามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ชั้นสูง และได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม ถือเป็นการสร้างศรัทธาและความเชื่อถือ ให้เกิดแก่วิชาชีพครู มีผลทา
ให้ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ต้องเป็น แบบอย่างอันดี ทางานอย่างมีวิญญาณ รักในเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของครู การ
พัฒนาจิตวิญญาณควรคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมไทย
เป็นแบบอย่างที่ ดีและตระหนักถึงคุณค่าของไทย นิยมไทย รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย ถ้าทุกหน่วยงานทุกคน
ร่วมมือกันสร้างสรรค์ นักเรียน เยาวชน โดย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเขาเหล่านั้น และร่วมมือกันจัด
การศึ ก ษาโดยค านึ งถึ งความคิด จิ น ตนาการ สร้างสรรค์ การปฏิ รูป จิ ตและวิญ ญาณของค นไทย โดยเน้ น ความ
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รับผิดชอบหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา มีปณิธานและอุดมการณ์อย่างแรงกล้า ปัญญาก็
จะเกิด ตามมา น าพาประเทศชาติไปสู่ ความเจริญ (กรมวิชาการ, 2544, 16) สภาพสังคมไทยในปั จจุบันมี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องครูในปัจจุบันอยู่ท่ามกลางการการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม
และความเจริญทางด้านวัตถุ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม จึงทาให้ครูมีความตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ลดน้อยลง อันเป็นเหตุให้ทุกวันนี้ ครูบางคนมีปัญหาพฤติกรรมการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ซึ่งมีให้เห็นตามข่าวในสังคมมากมาย ได้แก่ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ข่าวจากเว็บไซต์ทางการศึกษาต่างๆ ข่าวจากโลก
โซเชียลเน็ตเวิร์ค ที่เผยแพร่ข่าวในเรื่องความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของครูที่ถือว่าผิดต่อ จรรยาบรรณวิชาชีพใน
หลายกรณี เมื่ อ กล่ าวถึ งจรรยาบรรณในวิ ชาชี พ ครู ก็ คื อ แนวทางในการปฏิ บั ติ ของวิชาชีพ ครู นี้ ได้ ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 โดยแบ่งจรรยาบรรณครู
ออกเป็ น 5 หมวดย่ อ ยได้ แ ก่ จรรยาบรรณต่ อ ตนเอง จรรยาบรรณต่ อ วิ ช าชี พ จรรยาบรรณต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ และจรรยาบรรณต่อสังคม โดยในแบบแผนจรรยาบรรณดังกล่าวได้ระบุ
พฤติกรรมทั้งที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในแต่ละหมวด รวมทั้งบทลงโทษของการละเมิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามก็มีครูบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมที่ละเมิดต่อจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และปัญหาด้านครูขาดจริยธรรมในวิชาชีพได้ส่งผลลบต่อความเชื่อมั่น ของครูไทยในปัจจุบัน
(ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์, 2557, 29-32)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตระหนักในบทบาทและ หน้าที่ของการพัฒ นาคุณภาพ
การผลิตครูรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศรัทธาในวิชาชีพครูจนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่หน่วยงานที่ใช้ครู และสังคม (เดชกุล มัทวานุกูล, 2558, น. คานา) โดยในแต่ละ
ปีการศึกษานั้น คณะครุศาสตร์จะมีการเชิญบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตครู ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ร่วมกันสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติการสอนของ
นักศึก ษาครูจากมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏสุ ริน ทร์ ซึ่งพบว่า ตัวแทนครูพี่ เลี้ยงหรือผู้บ ริห ารสถานศึกษาบางท่ าน ได้
นาเสนอข้อมูลว่า นักศึกษาบางส่วนก็ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมต่อการเป็นนักศึกษาครู แต่บางส่วนก็
มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การแต่งกายไม่เหมาะสม การมาโรงเรียนสาย การไม่มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ การติดโทรศัพ ท์มือถือ สอนไม่เก่ง ขาดทั กษะการสอน เป็ นต้ น ซึ่งปั ญ หาที่ได้กล่าวมาแล้วนั้ น
บางประเด็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่ ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งจากการให้ข้อมูลโดยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาครู และอาจจะเป็นเพียงส่วนน้อยที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้ที่จะ
ไปเป็นครูในอนาคต ดังนั้นควรจะมีวิธีในการศึกษาหรือสารวจว่านักศึกษาครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีการ
ประพฤติปฏิบัตตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดับใด
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของนักศึกษา
ฝึกประสบการวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์ ที่ไปปฏิบัติการสอนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อ ศึกษาว่าในภาพรวมของนักศึกษาครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นั้นมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากน้อย
เพียงใดจากมุมมองและความคิดเห็นของตัวแทนครูพี่เลี้ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาครูโดยตรง เพื่อนาข้อมูลที่
ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่หน่วยงานการ
ผลิตครูในคณะต่างๆ และโรงเรียนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูจะได้นาไปใช้เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงและพัฒนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้สามารถปฏิบัติตนได้ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ซึ่งจะเป็นข้อดีต่อการพัฒนาครูตามเจตจานงที่สังคมคาดหวังต่อบัณฑิตครูรุ่นใหม่ อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์
ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ทาการค้นคว้าเอกสาร ตารา และได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ ดังนี้ 1)
ความเป็นครูและความหมายของครู 2) ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ความสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 4) ประวัติของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 6)
ความส าคั ญ ของการฝึก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ครู 7) การฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ขั้น การปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา 8) สภาพปัญหาการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
สโรชา คล้ายพันธุ (2553) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ได้อภิปรายผลการวิจัย ในตอนที่ 1 ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยภาพรวมจากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 41 คนพบว่า
ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ “น้อย”
สุวรรณ พิมลภาพ (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่อง เจตคติต่อวิชาชีพครูของครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ผล
การศึ ก ษาระดั บ เจตคติ ต่ อ วิ ช าชี พ ครู ข องครู โรงเรี ย นพระโขนงพิ ท ยาลั ย สั งกั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยจาแนกตามเพศ อายุ อายุรับราชการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ศิรดา ทองเชื้อ และ นฤมล ศราธพันธุ์ (2555) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนิสิตฝึกสอนสาขาคหกรรมศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลการวิจิยัพบว่าปัญหา
การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูของนิสิตฝึกสอน ตามการรับรู้ของนิสิ ตฝึกสอน สาขาวิชาคหกรรม ศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
รุ่งเรือง สารสุข (2553) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ปัจจัยคุรุธรรมนิยมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีมีการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน
งานวิจัยต่างประเทศ
คาร์ช และเอสตราบุค (Karch and Estrabrook, 1965, p. 120-131) ได้วิเคราะห์ลักษณะครูที่ดีจาก
ความเห็นของนักเรียนในมลรัฐฟลอริดาโดยใช้วิธีวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของครู
ที่ดีต้องมีสมรรถภาพในด้าน สัมพันธ์กับนักเรียนด้านการสอนด้านศีลธรรมจรรยาด้านคุณสมบัติเฉพาะตัว ลักษณะ
ท่าทาง นอกจากนี้ยังต้องสนใจพยายามที่ จะเข้าใจปัญ หาของนักเรียนตอบปัญ หาทุกปั ญ หาอย่าให้ เรื่องส่วนตั ว
มามีอิทธิพลต่อเจตคติที่มีต่อนักเรียน พยายามขจัดเรื่องยุ่งยากและอุปสรรคต่างๆ มีน้าใจเป็นนักกีฬา ใจคอหนักแน่น
เมื่อนักเรียนถามปัญหาหรือเมื่อตนไม่สามารถตอบได้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น

สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย
(1) เพศ
(2) อายุ
(3) ระดับการศึกษา
(4) สังกัดของโรงเรียนตามเขต
พื้นที่การศึกษา

ตัวแปรตาม

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใน 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง
(2) ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
(3) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
(4) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
(5) ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูพี่ เลี้ยงในสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไปปฏิบัติการสอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 จานวน 224 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ไปปฏิบั ติการสอน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
1. ใช้การสุ่มตัวอย่างตามความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ใช้สูตร การกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1973 อ้างถึงใน บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2545, 195) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .05 จากการใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) กาหนดขนาดโรงเรียน
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้จานวนทั้งสิ้น 144 โรงเรียน
2. สุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ างสถานศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก ารสอน ที่ สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เข้ามากาหนดพื้นที่ของประชากร โดยแบ่งตามเขตพื้น ที่การศึกษา
ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และโรงเรียนที่สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ เขต 33 จากนั้นใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Sample Random
Sampling) โดยวิธีการจับสลากให้ได้โรงเรียน เขตละ 36 โรงเรี ยน รวมทั้งสิ้น 144 โรงเรียน ซึ่งมีตัวแทนครูพี่เลี้ยง
เป็นผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 1 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
สังกัดของโรงเรียนตามเขตพื้นที่การศึกษา
2. ตัวแปรตาม คือ ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจรรยาบรรณต่ อตนเอง
2) ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 4) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 5)
ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม เพื่อการวิจัย เรื่อง การศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์ และ สานักงานพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสัง กัดของโรงเรียน
ตามเขตพื้นที่การศึกษา
ตอนที่ 2 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใน 5 ด้าน ผู้วิจัยใช้มาตราวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ ลิเคิ ร์ต (Likert’s Scale อ้างถึงใน บุญ ใจ ศรีสถิตนรากูล, 2545, 304305)
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร หนังสือ ตารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์
ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ
2. ประมวลความรู้ที่ศึกษาเป็นแนวความคิด กาหนดขอบเขตและกาหนดเครื่องมือเพื่อใช้ในการศึกษา
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนาข้อมูลที่ได้ จากการศึกษาและการกาหนดกรอบ
แนวคิดมารวบรวมเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3
ท่าน เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้อง ความครอบคลุมและภาษาที่ใช้ แล้วนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ ง (Index objective congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์ พ บว่ า ข้ อค าถามในแบบสอบถามทั้ ง
25 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1 จึงนาไปใช้ได้ทุกข้อ
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปทาการทดลองใช้
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกลับกลุ่มตัวอย่ างเป้าหมาย จานวน 30 ชุด แล้วนามาหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient) ใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) จากการ
คานวณได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .908
5. ผู้วิจัยนาผลจาการทดลองมาใช้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ นาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งก่อนนาไปใช้จริงต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยแจกแบบสอบถามไปยั งกลุ่ ม ตั วอย่ า ง จ านวน 144
โรงเรียน
2. เก็บแบบสอบถามคืนพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด
3. นาข้อมูลมาแจกแจงความถี่พร้อมกับนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่
และค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรูปของตาราง พร้อมคาอธิบายใต้ตาราง
2. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นที่ จากแบบสอบถามประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ทาการวิเคราะห์หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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แล้วน าเสนอในรูป ของตารางพร้อ มค าอธิบ ายใต้ต าราง เพื่ อให้ก ารแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้ อมู ล
สอดคล้องกับความเป็นจริง
3. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นามาวิเคราะห์โดยการจาแนกข้อมูล แล้วนาเสนอในรูปแบบเชิงบรรยาย
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ เพศ
ชาย จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
2. อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 45.14 ส่วนที่น้อย
ที่สุด ได้แก่ อายุ 46 – 50 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08
3. ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จบศึกษาในปริญญาตรี จานวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.92 รองลงมาคือ ระดับปริญ ญาโท จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และระดับปริญ ญาเอก
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39
4. สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างทุกเขตพื้นที่มีจานวนที่เท่ากันคือ เขตพื้นที่
ละ 36 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีตอ่ การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = .577)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยคือ พบว่า (1)
ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครู มากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = .519) (2) ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
( X = 4.61, S.D. = .566) (3) ด้ านจรรยาบรรณต่อ สังคม ( X = 4.59, S.D. = .588) (4) ด้ านจรรยาบรรณต่ อ
ผู้รับบริการ ( X = 4.51, S.D. = .574) (5) ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ( X = 4.48, S.D. = .603)
2.2 ผลการศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ครู ของ
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ครู มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริน ทร์ ในแต่ ล ะด้ า นแยกเป็ น รายข้ อ พบว่ าด้ า น
จรรยาบรรณต่อตนเอง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.48, S.D. = .603) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ
ถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ที่นักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติมากที่สุด
คือ ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับสถานภาพของนักศึกษาครูและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ( X = 4.71, S.D.
= .456) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ค้นคว้า แนวทาง เทคนิค สื่อนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ ( X = 4.21, S.D. = .646)
2.3 ผลการศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = .566) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ที่นักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติมากที่สุด คือ แสดงความรัก ชื่นชมและศรัทธาในคุณค่า
ของวิชาชีพครู ( X = 4.83, S.D. = .432) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ เลือกใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของนักศึกษาครูแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเพื่ อนนักศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอย่าง
สร้างสรรค์ ( X = 4.43, S.D. = .611)
2.4 ผลการศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ข อง
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = .574) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ที่นักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติมากที่สุด คือ ให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเสมอภาค ( X = 4.65, S.D = .522) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ ส่ งเสริมให้ นั ก เรีย นมีส่ วนร่วมในการออกแบบการจัด การเรียนรู้ และเลือ กวิธีก ารเรีย นรู้ที่
เหมาะสมกับตนเอง ( X = 4.26, S.D. = .634)
2.5 ผลการศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ครู ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ โดย
ภาพรวม อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.68, S.D. = .519) เมื่ อ พิ จ ารณาค่ าเฉลี่ ยรายข้ อ ถึงการปฏิ บั ติ ตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ที่นักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติมากที่สุด คือ แสดง
ความรัก ความสามัคคี และร่วมใจในการพัฒนางานในหน้าที่ของนักศึกษาครู ( X = 4.74, S.D. = .498) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ แสดงความเสียสละเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน ( X = 4.64, S.D. = .524) ตามลาดับ
2.6 ผลการศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ครู ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = .588) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ที่นักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติมากที่สุด คือ แสดงหรือมีพฤติกรรมยืดมั่น สนับสนุนและ
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ( X = 4.83, S.D. = .426) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ แสดงพฤติกรรมภาวะความเป็นผู้นาในการดาเนินการ เพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรม ( X = 4.43, S.D. = .588)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาความคิ ดเห็ น ที่ มี ต่อ การปฏิ บั ติ ตนตามจรรยาบรรณวิช าชี พ ครู ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จากการสารวจความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = .577) ข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ภาพรวมนักศึกษายังคงตระหนัก
และให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู จึงทาให้ผลการประเมินนั้นอยู่ในระดับดีมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิรดา ทองเชื้อ และนฤมล ศราพันธุ์ (2555) พบว่า ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษาฝึกสอน ตามการรับรู้ของอาจารย์พี่เลี้ยง พบว่า ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ถึงแม้ว่าภาพรวม
ดังกล่าวจะแตกต่างกับการนาเสนอสภาพปัญหาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ผ่านมานั้น ซึ่งสภาพปัญหาที่พบก็อาจเป็นเพียงส่วน
น้อย เมื่อเทียบสัดส่วนจากจานวนนักศึกษาครูที่ไปปฏิบัติการสอนทั้งหมด
ผลการศึกษาเมื่อจาแนกเป็นรายด้าน มีประเด็นที่น่าจะอภิปรายได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน โดยพบว่า ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 ( X = 4.68, S.D.
= .519) และ ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน แต่อยู่ในลาดับที่ 5 ( X = 4.48,
S.D. = .603) ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การที่ค่าเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 5 ด้านนั้น อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
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เป็นผลที่สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาครูโดยภาพรวมยังคงยึดถือและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครูและให้
ความสาคัญต่อการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งเรือง สารสุข
(2553) ที่ศึกษาปัจจัยคุรุธรรมนิยมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดสั งฆ
มณฑลราชบุรีมีการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สโรชา คล้ายพันธุ (2553) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ได้อภิปรายผลการวิจัย ในตอนที่ 1 ปัญหาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี พบว่า ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “น้อย” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพครู มากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = .519) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาเป็นระยะ 1 ปีการศึกษา ได้รับคาสอนและคาแนะนาที่ ดีจากบุคลากรในโรงเรียน จนเกิดเป็นความ
ผูกพันธ์รักโรงเรียนและศรัทธาในวิชาชีพครู จนตระหนักได้ว่าจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จนทาให้ผลการประเมินในด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ ที่นักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติมาก
ที่สุด คือ แสดงความรัก ความสามัคคี และร่วมใจในการพัฒนางาน ในหน้าที่ของนักศึกษาครู ( X = 4.74, S.D. =
.498) จะเห็นได้ว่า นักศึกษาส่วนมากมีการแสดงออก ที่เด่นชัดในการปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครู เช่นการ
แสดงความรัก ความสามัคคี ในการทางานร่วมกันกับครูและผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูด้วยกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ แสดงความเสียสละเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
( X = 4.64, S.D. = .524) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนมากควรที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนจรรยายบรรณด้าน
ดังกล่าว ถึงแม้ผลของค่าเฉลี่ยจะยังคงอยู่ในระดับมาก แต่ถือได้ว่าอยู่ลาดับสุดท้าย โดยทางมหาวิทยาลัยอาจจะต้อง
เน้นในเรื่องดังกล่าว โดยให้นักศึกษาครูมีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น ช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูให้มากขึ้นกว่าเดิม
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของนักศึกษาครูทุกคน
ในส่วนด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน แต่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับที่
สุดท้ายจากทั้ง 5 ด้าน ( X = 4.48, S.D. = .603) ข้อค้นพบดังกล่าว มีความสาคัญ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็น
ข้อมูลที่จะต้องนากลับไปพัฒนาให้นักศึกษาครูมีค่าเฉลี่ยนในการปฏิบัติตนด้านจรรยาบรรณต่อตนเองให้มากขึ้น
กว่าเดิม ซึ่งผลจากค่าเฉลี่ยดังกล่าวเมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ จะเห็นได้ว่า ข้อที่นักศึกษาครูปฏิบั ติมากที่ สุด คื อ
ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับสถานภาพของนักศึกษาครูและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ( X = 4.71, S.D. =
.456) ข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมนักศึกษาครูจากมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและสังคมได้มากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด แต่เป็นลาดับสุดท้าย คือ ค้นคว้า แนวทาง เทคนิค สื่อนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับมาใช้ ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ ( X = 4.21, S.D. = .646) ซึ่งผลจากค่าเฉลี่ยที่อยู่ในลาดับสุดท้าย อาจเกิด
จากการที่นักศึกษาขาดความรู้และทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ เช่น การใช้โปรแกรมประยุกต์ แนว
ทางการสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ หรืออาจมีปัญหาด้านงบประมาณในการผลิตสื่อการสอน ในเรื่องของเทคนิควิธีการ
สอน อาจเกิดจากการที่นักศึกษายังใช้เทคนิควิธีการที่ยังไม่หลายกหลายหรือใช้วิธีการสอนเพียงรูปแบบเดียวมา
ตลอด นอกเหนือจากตัวนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยควรวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะเทคนิควิธีการที่เกิดประโยชน์สงู สุด
ให้นักศึกษา โดยนาผลจากการประเมินดังกล่าวมาเป็นตัวชี้วัดในการสร้างแนวทางการพัฒนานักศึกษาดังกล่าวต่อไป
ผลการวิเคราะห์ ข้ อ คิ ดเห็ น และข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ที่ ส่ งเสริม จรรยาบรรณวิชาชี พ ครูข องนั ก ศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีประเด็นที่น่าจะอภิปรายได้ดังนี้ จากการวิเคราะห์ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ
ที่ ส่ งเสริ ม จรรยาบรรณวิ ชาชี พ ครู ทั้ ง 5 ด้ า น ในภาพรวมพบว่ า นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งตระหนั ก และปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดและให้ความสาคัญกับทุกด้าน โดยข้อเสนอแนะในแต่ละด้านนั้นครูพี่เลี้ยง
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จะให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
2550 ซึ่งเป็นประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติที่กาหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สามารถนาผลการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลยืนยันได้ว่า ภาพรวมนักศึกษา
ครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีการตระหนักและยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากที่สุด
จากการประเมินโดยตัวแทนครูพี่เลี้ยง
2. จากผลการประเมินการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในแต่ละด้านนั้น สามารถนาไปเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาครูในรุ่นอื่นๆ ได้ปฏิบัติตตนตามจรรยายบรรณวิชาชีพครูให้ดียิ่งขึ้นไป
กว่าที่ผ่านมา
3. นอกเหนือจากผลการประเมินจากภาพรวมที่อยู่ในระดับดีมากแล้วนั้น ผู้ที่จะนาผลการวิจัยไปใช้
สามารถนาผลการประเมินในแต่ละด้านและแต่ละข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับท้าย นามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่
ทาให้ค่าเฉลี่ยในข้อนั้นลดน้อยลง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1. การศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในครั้งนี้
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม อาจทาให้ยังไม่ได้ข้อมูลในเชิงลึก ดังนั้นหากมีการดาเนินการวิจัย ในครั้ง
ต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
2. ควรเก็บข้อมูลกับบุคลากรกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูเพิ่มเติมในบาง
ประเด็น เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา, นักเรียน, อาจารย์นิเทศก์ เป็นต้น
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาสภาพปั ญ หาจากกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาบางส่ ว นที่ ไม่ ต ระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต ตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการสารวจโดยภาพรวม
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Factors affecting the graduation of graduate students in
Faculty of education Surin Rajabhat University
คงคม สืบสิทธิ1์ พีรดน สุวรรณพานิชย์2 และ อาภากร คานาทิพย์3
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Kongkom Suebsith1 Peeradon suwanphanit2 Arphakorn Khamnathip3
Faculty of education Surin Rajabhat University
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิ ต ศึกษา คณะครุศาสตร์ จานวน 91 คน และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 6 คน รวมทั้งหมด 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ส่งผลต่อการสาเร็จ
การศึกษามากที่สุด ได้แก่ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ด้ านที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษา
น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านนักศึกษา ส่วนแนวทางการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด พบว่า 1)
ด้านนักศึกษา ควรมีแนวทางในการบริหารจัดการเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ที่มีความชัดเจน มีการวางแผนนัดหมาย
ในการที่จะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อดาเนินการทาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 2) ด้านอาจารย์ที่
ปรึก ษาวิท ยานิ พ นธ์/การค้ น คว้าอิ สระ ควรมี การกาหนดแผนการท าวิท ยานิพ นธ์ระหว่างอาจารย์ที่ ป รึกษากั บ
นักศึกษา 3) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ควรมีการเสริมความรู้เรื่องการเขียนงานวิจัย ขั้นตอนการวิจัย และ
แนวทางหรือระเบียบข้อบังคับในการทาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา
คาสาคัญ: ปัจจัยที่ส่งผล, การสาเร็จการศึกษา, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Abstract
This research was mixed methodology of quantitative research and qualitative
research. The objectives of this research was 1) to study the factors affecting graduation of
graduate students in Faculty of Education Surin Rajabhat University. 2) to study the guidelines of
graduation from Graduate school according to criteria expected. The sample of this research were
97 people which was selected by purposive random sampling. They were 91 graduate students in
Faculty of Education and 6 permanent lecturers in Graduate school Surin Rajabhat University. The
instruments of this research was questionnaire for quantitative data collection. The in-depth
interviews used for qualitative data collection by the researcher. The Statistics used for data
analysis were percentage, mean, and standard deviation.
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The research revealed that the overall effects of factors affecting graduation of
graduate students in Faculty of Education Surin Rajabhat University were at high level. When it
was considered in each aspect, the aspect of thesis advisors was at highest level in the factor
affecting graduation of graduate student. The aspect of graduate student was at lowest level in
the factor affecting graduation of graduate students. The guidelines of graduation from Graduate
school according to criteria expected were found that 1) the aspect of graduate students were
time management for the process of thesis writing, making an appointment with thesis advisors
for reporting the progress of thesis and self responsibility for schedule in study of graduation
according to criteria expected. 2) the aspect of thesis advisor were planning for graduate
students to presenting thesis progress report. 3) the aspect of curriculum administration were
knowledge acquisition for graduate students about thesis writing, research study and guidelines or
rules of thesis.
Keyword : factors affecting, graduation, graduate students
บทนา
การศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้ รั บ ความสนใจอย่ า งมาก เนื่ อ งด้ ว ยในปั จ จุ บั น หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการเอื้อต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการแสวงหา
ความรู้และประสบการณ์ สามารถเลือกเข้าศึกษาต่อได้ตามความต้องการ เพื่อสามารถศึกษาต่อควบคู่ไปกับการ
ทางานได้ ซึ่งการมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นย่อมจะเป็นแนวทางที่จะทาไปสู่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงาน ด้านการเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคม หรือด้านการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถ เป็น
ต้น การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเปรียบเสมือนกับแหล่งความรู้ที่จะเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อใช้เป็น
ปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยจากสภาพการณ์ดังกล่าวจึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคั ญ กับแนวโน้มอนาคตการศึกษาของไทย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป (พรรณพนัช จันหา. 2558 :293)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต
และส่งเสริมวิทยฐานะด้วยการกาหนดให้มีระบบกระบวนการผลิตและการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ดังนั้น การ
จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงเป็นการสนองตอบพันธกิจและนโยบายของชาติที่ต้องการให้การจัดการศึกษา
ระดับบัณ ฑิ ตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการ
พัฒ นาบัณ ฑิต ให้มี ความรู้ความสามารถในทางวิชาการ มี คุณ ธรรมจริยธรรม โดยมุ่ งเน้น ไปที่ ความเป็ นเลิศทาง
วิช าการ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การผลิ ต ผลงานที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในมาตรฐานสากล ก่ อ ให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้ ที่ มี ค วาม
หลากหลาย มุ่งเน้นการพัฒนาครู อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ ลุ่มลึกในแต่
ละสาขาวิชา ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ ศาสตร์ที่เป็นสากล (รายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์. 2559)
ในสภาพปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อพิจารณาสถิติที่มี
ผู้สมั ครเข้ ารับ การศึ กษาในระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษาและการส าเร็จ การศึก ษาย้อนหลั งตั้งแต่ ปี การศึก ษา 2555 ถึงปี
การศึ ก ษา 2560 ของคณะครุศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริน ทร์ พบว่ า จ านวนนั ก ศึ กษาแรกเข้ าในแต่ ล ะปี
การศึกษาจะมีจานวนที่มากกว่าจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในทุกๆ ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นจานวนมาก ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แต่จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
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โท ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี และระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี กลับมีผู้สาเร็จการศึกษาเป็น
จานวนน้อย รวมถึงมีนักศึกษาที่ออกกลางคันและนักศึกษาที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามเกณ ฑ์ที่
กาหนด ถือได้ว่าปัญหาในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นปัญหาที่จะต้องดาเนินการแก้ไข
และพัฒนาให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและสามารถที่จะทาให้นักศึกษาสาเร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จากแนวโน้มในการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษาของคณะครุศาสตร์ไม่สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่
กาหนด ผู้วิจัยซึ่งปฏิบั ติหน้ าที่ ในตาแหน่ งนัก วิชาการศึก ษา และมี หน้ าที่ รับ ผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ และรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงเบื้องต้นจากการที่
นักศึกษาไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนดจากสถิติของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่ไม่
สามารถทราบได้โดยตรงถึงสาเหตุ ปัจจัย หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อนักศึกษาในการที่จะสาเร็จการศึกษา
และไม่สาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผล
ต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เนื่องจากความ
ต้องการของนักศึกษาจะเป็นสิ่งสาคัญที่จะบ่งบอกถึงแนวโน้มในการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อให้สาเร็จการศึกษา ซึ่ ง
ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตร
วางแผนและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ความเชื่อมั่น และความมั่นใจประกอบการตัดสินใจของนักศึกษา
ที่จะมาสมัครเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ตลอดจนการปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ การ
แนะแนวเพื่อจูงใจให้เกิดความสนใจและต้องการจะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทบทวนวรรณกรรม
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (ไทยรัฐ. 2553) ให้ความเห็นว่า การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (Supervisor) หรือ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (Project) หรือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ (Master’s Project) วิทยานิพนธ์
(Thesis) และดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) เป็นงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความรู้ความสามารถมากกว่าการสอน
ในรายวิชาต่างๆ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย นอกจากมีความสามารถในการทาวิจัยอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอ
ต้องสามารถที่จะทาให้นักศึกษาที่ทาวิจัยมีทักษะในการทาวิจัยได้อย่างถูกต้องด้วย กล่าวคือ นอกจากจะเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการวิจัยแล้ว ยังต้องสามารถให้คาปรึกษาช่วยแก้ปัญหาการวิจัยให้กับนักศึกษาได้ด้วย
ในระหว่างที่ทางานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องพบเจอกับปัญหาและต้องใช้ ทักษะที่ไม่เคยพบ
เจอมาก่อนเหมือนตอนที่เรียนในระดับปริญญาตรี ในช่วงแรกแรกของการทาวิจัยจะพบกับปัญหาในการเลือกหัวข้อ
วิจัย การให้คานิยามและคาจากัดความการกาหนดขอบเขตของปัญหาวิจัย เป็นต้นหลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นของการใช้
ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการของการทดลองและการออกปฏิบัติการภาคสนามและเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งต้องใช้
ความรู้และทักษะขั้นสูง ขั้นต่อไปหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วจะพบกับปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลผล รวมทั้งการเขียนรายงานวิจัย จากนั้นขั้นต่อไปจะเป็นปัญหาของการเตรียมตัวสอบปากเปล่าและการ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการศึกษา ทั้งหมดที่กล่าวมาในแต่ละครั้งนั้น ยังมีทักษะหลักของการบริหารเวลาการติดต่อ
กับบุคคลต่างๆ ทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เป็นแหล่งข้อมูลวัสดุอุปกรณ์วิธีการตลอดจนกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การทาวิจัยอีกมากนักศึกษาจะต้องทาใจในการที่จะต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทาให้การทาวิจัยล้มเหลวหรือล่าช้า พบว่าเป็นผลมาจากองค์ประกอบกันใน
หลายๆ อย่าง ไม่ใช่เพียงจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้น ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษามีดังต่อไปนี้ 1) ขาดการ
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วางแผนและการบริหารจัดการจัดการที่ดี 2) ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้มีความยุ่งยากและซับซ้อน 3) ไม่สามารถเขียนสรุป
รายงานการวิจัย 4) การถูกทอดทิ้ง 5) ปัญหาส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงานวิจัย 6) การให้คาปรึกษาไม่ดีหรือขาดการให้
คาปรึกษา อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ ที่นักศึกษาที่ทาวิจัยพบเจอนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้น แต่อาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถตรวจพบปัญหาของนักศึกษาได้และหาทางแก้ไขเตรียมไว้ เว้นเสียแต่นักศึกษาที่ไม่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
หรือไม่รับผิดชอบงานวิจัยของตนนั้นยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้
สรุปได้ว่าการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็นผู้ ที่มีความรู้ในเรื่องของ
กระบวนการวิจัย มีประสบการณ์ในการทาวิจัย และสามารถถ่ายทอดทักษะการทาวิจัยให้กับนักศึกษาได้ เพราะทั้ง
โครงการ สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ นั้น ใช้หลักการและวิธีการของการวิจัยทั้งสิ้น บทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัยนั้นมีหลายบทบาทและเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา มีขั้นตอนของการทาวิจัย นักศึกษาผู้ทาวิจัยเอง
ต้องพัฒนาทักษะของการวิจัยหมั่นพบอาจารย์ที่ปรึกษาและให้ความสาคัญกับงานวิจัยที่ตนเองทา ปัญหาสาคัญที่
นั ก ศึ ก ษาพบในการท าวิ จั ย คื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาไม่ มี เวลาส าหรั บ ให้ ค าปรึ ก ษาอย่ า งเพี ย งพอ ภาควิ ช าหรื อ
ผู้รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรควรตระหนักถึงความรับผิดชอบเบื้องต้น และเตรียมการช่วยเหลือนักศึกษาและ
ตรวจจับสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษากาลังมีปัญหาปัญหาของการเขียนรายงานการวิจัยเป็นปัญหาที่นักศึกษา
ต้องประเชิญอีกเช่นกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ (2554 : 71) ได้ ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลา
การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปัจจัยที่เป็น
ปัญหามาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน และค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปหาน้อยเรียง
ตามลาดับ ดังนี้ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร ด้านการ
บริก ารแหล่ งค้ น คว้ าทางวิชาการ ด้ านการเสนอผลงานวิท ยานิ พ นธ์ และด้ านการด าเนิ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ /
การศึกษาอิสระ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา พบว่า ระยะเวลาการสาเร็จการศึกษามีความสัมพันธ์
กับปัจจัย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 2) ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ 3) ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และ 4) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ และคณะ (2557 : 60) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการสาเร็จการศึกษา
ล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยในการสาเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า โดยภา พรวม
ด้านคุณ ลักษณะส่วนตัวของนิสิ ต ด้ านความรู้ในการทาวิจัยด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และด้าน
ขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร และด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษาการทาวิจัย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกาหนดกรอบการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรต้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ด้าน
1) ด้านนักศึกษา
2) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ
3) ด้านการบริหารจัดการของ
หลักสูตร

ตัวแปรตาม
การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสาหรับ
ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิง คุณภาพ โดยใช้ตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก โดยมีวัตถุป ระสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณ ฑิ ต ศึกษา คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สุริน ทร์ 2) เพื่ อ ศึก ษาแนวทางการส าเร็จการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด กาหนดขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่างได้จากการเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2560 รวมจานวน 91 คน และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 6 หลักสูตร ๆ ละ 1 คน รวมจานวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจั ย ในการวิจั ย ครั้งนี้ คื อ แบบสอบถามที่ ผู้ วิจั ย สร้า งขึ้ น และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – coefficient) โดยการใช้สูตรของค์อนบาค (Cronbach) จากการค านวณได้ ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ให้
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรครุศาสตรมหา
บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริ ห ารการศึ ก ษา 2) หลั ก สู ต รครุศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาหลั ก สู ต รและการสอน
3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 4) หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 5) หลั กสูตรครุศาสตรดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการบริหาร เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ตัวผู้วิจัย โดยประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิง
ปริมาณที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคหรือวิธีการแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยทาการ
ตรวจสอบจากแหล่ งข้ อ มู ล ของเวลา สถานที่ และบุ คคล ให้ ค รบ 3 ด้ าน จากนั้ น น าข้ อ มู ล มาวิเคราะห์ เพื่ อ จั ด
หมวดหมู่ และนามาสังเคราะห์เป็นประเด็นร่วมหรือประเด็นหลัก และอธิบายเนื้อหาและเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์
แล้วจึงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและสร้างข้อสรุปจากการวิจัย
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ผลการศึกษา
1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่า โดยรวม ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) และเมื่อพิจารณารายด้านจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษามากที่สุด ได้แก่ 1) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ( X = 4.54) รองลงมา ได้แก่ 2) ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร ( X = 4.39) ส่วนด้านที่
ปรับตัวน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านนักศึกษา ( X = 4.33)
2. การศึกษาแนวทางการสาเร็จการศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษาตามเกณฑ์ ที่ กาหนด พบว่า 1) ด้าน
นักศึกษา ควรมีการวางแผนนัดหมายในการที่จะให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ
กากับ ติดตามนักศึกษาให้สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด และควรมีการจัดทาแผนการเรียนระหว่างนักศึกษา
กั บ อาจารย์ เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวปฏิ บั ติ แล้ ว ด าเนิ น การตามแผนการเรี ย นอย่ า งเมาะสมกั บ ตั ว นั ก ศึ ก ษา อี ก ทั้ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรที่จะกาหนดแนวทาง หรือแผนการทาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษา
จะได้รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่หลักสูตรกาหนด หากต้องการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด 2) ด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ควรมีการสร้างภาพลักษณ์และสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะได้กล้าเข้าพบอาจารย์เพื่อขอคาปรึกษา อีกทั้ง เมื่อเกิดปัญหาขึ้น นักศึกษาจะได้อธิบาย
ถึงปัญ หาที่ เกิดขึ้น เพื่ อที่ห ลักสูตรจะได้น าปั ญ หาดังกล่าวไปหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป และต้ องดาเนิ นการ
วางแผน/ตรวจสอบ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เมาะสม เพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับนักศึกษาที่รับที่
อาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เองควรมีการวางแผนกับนักศึ กษาให้
ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถนัดหมายให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษา และสามารถกากับและติดตามงานให้กับ
นั กศึ ก ษาได้ อ ย่างสม่ าเสมอ และ 3) ด้ านการบริห ารจั ดการของหลั ก สูต ร ควรมี แ นวทางหรือ แผนการเรียนที่
กาหนดให้สอดคล้องกับสภาพนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องควรต้อง
ดาเนินการศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพนักศึกษาและสภาพปัจจุบัน เพื่อจะได้
แก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้น รวมทั้งคณะกรรมการหลักสูตรทุกหลักสูตรควรมีการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างจริงจัง และจัดทาแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อที่จะทาให้การ
ดาเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพนักศึกษา สามารถที่จะแก่ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และนักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษามากที่สุด ได้แก่ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
วิท ยานิ พ นธ์/การค้ น คว้ าอิ สระ เป็ น เพราะเมื่ อนั กศึ ก ษาเรีย นรายวิ ชาครบตามหลั ก สู ต รแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ และในขั้นตอนนี้ จะขึ้นอยู่กับตัวของนักศึกษาเองว่าจะมีความรับผิดขอบต่อตนเองมาก
น้อยเพียงใด เพราะว่าไม่มีอาจารย์มาคอยบอกกล่าว นักศึกษาจะต้องประสานงานกับอาจารย์เพื่อขอพบและนา
งานวิจัยมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณาและตรวจสอบแก้ไข โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะมีหน้าที่ในการ
ให้ คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการทาวิท ยานิพ นธ์ให้กับนักศึกษา หลังจากที่นักศึกษาเรียนรายวิชาครบตาม
หลักสูตรแล้ว ซึ่งระยะเวลาหลังจากนี้ นั กศึกษาจะต้องดาเนิ นการทาวิท ยานิ พ นธ์ด้วยตนเองและจะต้องติดต่ อ
ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างสม่าเสมอ หากนักศึกษาไม่ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อย่างสม่าเสมอแล้ว ระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาก็จะเป็นไปด้วยความล่าช้า และหากมองในด้านนักศึกษาเอง
นั้น นักศึกษาก็ต้องมีการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือต้องมีการประสานงานเพื่อขอนัด
พบกับ อาจารย์ ที่ป รึกษาล่วงหน้ า เพื่ อท าให้อ าจารย์ได้รับ ทราบและสามารถที่ จะกาหนดตารางเวลางานให้กั บ
นักศึกษาเพื่อที่จะให้คาปรึกษากับนักศึกษาได้ อีกทั้ง ตัวอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เอง ควรมี การวางแผนในการ
ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา หรือควรมีการกาหนดเวลาหรือตารางในการนัดพบกับนักศึกษา เพื่อจะได้
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มีการติดต่อกับนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ ซึ่งหากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่มีเวลาให้คาปรึกษากับนักศึกษาหรือ
อ่านงานวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาล่าช้ า ก็จะทาให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความล่าช้าตามไป
ด้วย รวมถึงสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
กั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม ก็ มี ส่ ว นที่ จ ะท าให้ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาล่ า ช้ า เนื่ อ งจากว่ า หาก
สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษาไม่ดีแล้ว นักศึกษาก็ไม่กล้าที่จะเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึก ษาเพื่ อ ขอค าปรึก ษาหรือ ข้ อ เสนอแนะ และหากสั ม พั น ธภาพหรือ ความคิ ด เห็ น ระหว่ างอาจารย์ ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์หลักกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่ตรงกั น ก็มีส่วนที่จะทาให้นักศึกษาเกิดความลังเลในการ
แก้ไขงานวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง เกิดความเบื่อหน่ายและท้อแท้ในการเรียนในที่สุด จึงกล่าวได้ว่าการสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาจะช้าหรือเร็วนั้น มีปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นปัจจัยหลัก หาก
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถวางแผนหรือกาหนดแนวทางให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาหรือนางานวิจัยมาให้
พิจารณาได้อย่างสม่าเสมอแล้ว ก็จะทาให้นักศึกษานั้นสามารถสาเร็จการศึกษาได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัว
ของนักศึกษาเองด้วยว่าจะมีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดต่อการทาวิทยานิพนธ์ หากนักศึกษามีความรับผิดชอบ
และแก้ไขงานวิทยานิพนธ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอแล้ว ก็
จะทาให้สาเร็จการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านนักศึกษา เป็นเพราะนักศึกษามีความ
พร้อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามแนวทางที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด หรือ การด าเนิ น การท าวิท ยานิ พ นธ์ต ามที่ อ าจารย์ ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งหากมีการวางแผนการทาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรให้กับนักศึกษาให้ปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว้ หรือปฏิบัติตามระยะเวลาที่กาหนด ตัวนักศึกษาเองก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามและดาเนินการตามระยะเวลา
เพราะตั ว นั ก ศึ ก ษาเองนั้ น ก็ มี ค วามตั้ ง ใจที่ อ ยากจะส าเร็ จ การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดอยู่ แ ล้ ว เพี ย งแต่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องพิจารณาเพื่อวางแผนการทาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา หรือสร้างแนวปฏิบัติ
ตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้นักศึกษาได้ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพและสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และเมื่อมองในภาพรวม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้ว ในทุกด้านนั้น
มีความสัมพันธ์กันละเชื่อมโยงกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในด้านนักศึกษา ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งทั้ง 3 ด้าน มีความเชื่อมโยงและมีความสาคัญกันแทบทุกด้าน
หากตัวนักศึกษาเองไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ แม้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะให้ความสาคัญกับนักศึกษา
เพี ย งใด ก็ ไม่ ส ามารถที่ จ ะท าให้ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนด หรื อ หากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์มีความสามารถเพียงใด แต่การบริหารจัดการหลักสูตรที่ขาดการวางแผนการจัดการศึกษาที่ดี หรือไม่มี
การแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสภาพปัญหาของนักศึกษาแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะทาให้
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดได้เช่นเดียวกัน จึงสามารถกล่าวได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสาเร็จ
การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ ทั้ ง 3 ด้ า น นั้ น มี
ความสาคัญและส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาอย่างเชื่อมโยงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณีรนุช จงอารี (2543 :
109) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง แนวทางการเร่งรัดการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่ทาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าที่หลักสูตรกาหนด
ได้แก่ การปฏิบัติตัวของนักศึกษา การเอาใจใส่ดูแลของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพ นธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ เกี่ยวกับการวางแผนการเรียนและการทาวิจัยของนักศึกษา และปั ญ หาใน
การศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีภาระงานประจามาก ไม่มีเวลาศึกษาค้นคว้า ขาดการวางแผนการเรียน ส่วนอาจารย์ผู้สอนใช้
วิธีการสอบแบบเก่า ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ไม่เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ อาจารย์
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ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ มีภารกิจมากและมีนั กศึกษาในความดูแลมากเกินไป จึงไม่มีเวลาให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างเต็มที่รวมทั้งรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ไม่ชัดเจน
2. การศึกษาแนวทางการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด พบว่าอุปสรรคใน
การดาเนินการเรียนและทาวิทยานิพนธ์ คือ ภาระครอบครัว ภาระงานประจาที่รับผิดชอบ ความรับผิดชอบและการ
มีวินัยในการทาวิจัย เวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การไม่มีมาตรการอย่างรัดกุมในการกาหนด
ช่วงระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐาน จึงทาให้ยากต่อการที่จะบริหารจัดการเวลาในการทางาน
วิจัยของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่มีการติดตามงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การไม่มีแผนการ
ทาวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไขเวลาที่สามารถทาให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามแผน การประสานงานที่ดีระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาบางคนบ้ านอยู่ไกลจากมหาวิทยาลัย เมื่อมาติดต่อ
ประสานงานกับอาจารย์แล้ว ไม่สามารถเข้าพบหรือติดต่อกับอาจารย์ได้ ทาให้การทาวิทยานิพนธ์เป็นไปด้วยความ
ล่ า ช้ า จึ งควรมี แ นวทางในการดู แ ลเอาใจใส่ ข องอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยมี ก ารก าหนดแผนการท า
วิทยานิพนธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา เช่น การกาหนดปฏิทินแผนการดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์อย่าง
ชัดเจน การเพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงาน เช่น การให้คาปรึกษาแบบ online เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว
และไม่เสียเวลาในการเดินทางมาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีกทั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรที่จะมี
การกาหนดตารางเวลาในการนัดพบกับนักศึกษาให้ชัดเจน จะทาให้นักศึกษาสามารถดาเนินการทาวิทยานิพนธ์และ
รายงานความก้าวหน้าของงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักศึกษาได้
อย่างเหมาะสม อีกทั้งนักศึกษามีความสามารถในการเขียนงานวิจัยน้อย ไม่รู้ว่าจะดาเนินการเริ่มเขียนงานวิจัย
อย่างไร จึงควรมีแนวทางในการเสริมความรู้เรื่องการเขียนงานวิจัยให้กับนักศึกษา การอบรมให้ความรู้ในขั้นตอน
และการเริ่มต้นการเขียนงานวิจัย มีและควรมีการชี้แจงทาความเข้าใจ เรื่อง แนวทางหรือระเบียบข้อบังคับในการทา
วิท ยานิพ นธ์ เพื่ อทาให้นั กศึกษาได้รับความรู้การท าวิจัยมากยิ่งขึ้น และสามารถเริ่มต้น เขียนงานวิจัยได้ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพรวมถึ งควรมี แ นวทางในการประชาสั ม พั น ธ์ วัฒ นธรรมอั น ดี จากพี่ สู่ น้ อ ง เช่ น มี ก ารให้ รุ่ น พี่ ม าให้
คาแนะนาแก่รุ่นน้องในการทาวิทยานิพนธ์ การให้รุ่นพี่ทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องในการดูแลและช่วยกากับติดตาม
รุ่นน้องให้ทาวิทยานิพนธ์ตามแผนระยะเวลาที่วางไว้ ซึ่งการมีรุ่นพี่เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนากับรุ่นน้องนั้น จะเป็น
การลดช่องว่างระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง เนื่องจากว่าบางครั้ง นักศึกษาเองก็ไม่สะดวกในการ
ขอคาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา จึงอาจจะมาปรึกษากับรุ่นพี่แทน ทาให้รุ่นพี่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และแจ้ง
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนว
ทางการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านนักศึกษา ควรมีแนวทางในการบริหารจัดการเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ที่มีความชัดเจน มี
การวางแผนนัดหมายในการที่จะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการทาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้
อีกทั้ง นักศึกษาควรต้องมีการทาความเข้าใจ มีความรับผิดชอบ และแบ่งเวลาให้กับการเรียนเพื่อให้สาเร็จการศึกษา
ตามเกฯฑ์ที่กาหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยารัตน์ กล่าอาจ (2552 : 86) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง แนวทางการ
เร่งรัดการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนั กศึกษาบัณ ฑิต ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาบัณฑิตส่วนใหญ่เห็นว่าการทุ่มเทเวลาให้การทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โดยที่มีการวาง
แผนการเรียนและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ มีความรับ ผิดชอบต่อตนเอง/กลุ่ม เกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมาย มี
ความสาคัญระดับมากที่สุด และความเข้าใจกฎระเบี ยบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และงบประมาณที่ใช้ใน
การศึกษาฐานะครอบครัวมีความสาคัญระดับมาก
2.2 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ควรมีการกาหนดแผนการทาวิทยานิพนธ์
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา การกาหนดตารางเวลาในการนัดพบกับนักศึกษาให้ชัดเจน จะทาให้นักศึกษา
สามารถดาเนินการทาวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าของงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง ควรมีการสร้างภาพลักษณ์และสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะได้กล้าเข้าพบอาจารย์เพื่อขอคาปรึกษา และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น นักศึกษาจะได้
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อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทาให้ทราบถึงปัญหาและสามารถวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต และควรต้ องดาเนิ น การวางแผน/ตรวจสอบ ภาระงานของอาจารย์ที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ให้ เห มาะสม
เพื่อที่จะได้จัดเวลาให้คาปรึกษากับนักศึกษาที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ (2554 : 77) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น ผลการวิจั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ระยะเวลาการส าเร็ จ
การศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ โดยภาพรวม เป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่เป็นปัญหามีผลมากที่สุด คือ การให้คาปรึกษาและแนะนา
การท าวิ จั ย ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น จนเสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ และความรู้ ค วามช านาญในหั ว ข้ อ วิ จั ย ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลกมล สนองคุณ (2548 : 105) ได้ศึกษางานวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นส่วนประกอบสาคัญสาหรับนักศึกษาที่ต้องมีเวลาให้กับนักศึกษา
ในการให้ ค าปรึก ษา ค าแนะน าในการท าวิท ยานิ พ นธ์ และต้อ งมี ค วามเข้ าใจในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ นั ก ศึ กษา และ
นักศึกษาควรนาคาแนะนาต่างๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษานาไปแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ของตนเองทุกครั้ง แม้ว่าจะได้รับ
การแก้ไขหลายๆ ครั้งก็ตาม
2.3 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ควรมีการเสริมความรู้เรื่องการเขียนงานวิจัยให้กับนักศึกษา
การอบรมให้ความรู้ในขั้นตอนและการเริ่มต้นการเขียนงานวิจัย มีและควรมีการชี้แจงทาความเข้าใจ เรื่อง แนวทาง
หรือระเบียบข้อบังคับในการทาวิทยานิพนธ์ เพื่อทาให้นักศึกษาได้รับความรู้การทาวิจัยมากยิ่งขึ้น และสามารถ
เริ่มต้นเขียนงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอันดีจากพี่สู่น้อง
เพื่อให้รุ่นพี่มาให้คาแนะนาแก่รุ่นน้องในการทาวิทยานิพนธ์ และทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องในการดูแลและช่วย
ก ากั บ ติ ด ตามรุ่น น้ อ งให้ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแผนระยะเวลาที่ ก าหนด และควรมี แ นวทางหรื อ แผนการเรี ย นที่
ก าหนดให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวมทั้ ง
คณะกรรมการหลักสูตรทุกหลักสูตรควรมีการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง และจัดทาแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ให้ กับ นั กศึ กษาและอาจารย์ ที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ที่ จะท าให้ การด าเนิ น การเป็ น ไปในทิ ศทางเดี ยวกั น และ
สอดคล้องกับสภาพนักศึกษา สามารถที่จะแก่ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และนักศึกษา
สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบลรัตน์ กาหนดเพชร (2548 : 41) ได้ศึกษา
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านหลักสูตร
ด้านการวางแผนการทาวิทยานิพนธ์ ด้านการเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ ด้านการทาวิทยานิพนธ์ ด้านการเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการร่วม โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
ส่วนปัจจัยด้านการบริหารวิชาการของภาควิชา โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การสาเร็จการศึกษา และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการศึกษาของมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัยสงขลานคริน ทร์ ระหว่างนั ก ศึกษาที่ ใช้ระยะเวลาในการศึ กษาน้ อย ปานกลาง และมาก โดยรวม
มหาบัณฑิตทั้ง 3 กลุ่ม มีปัญหาโดยรวมในระดับค่อนข้างน้อยในทุกด้าน ยกเว้นด้านการบริหารวิชาการของภาควิชา
โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็จการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อนาไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อนาไปใช้
1.1 ควรมีการวางแผนหรือแนวทางในการทาวิทยานิพนธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ กับนักศึกษาให้มีความชัดเจน
309

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

1.2 ควรมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า งระหว่ า งอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถดาเนินการให้คาปรึกษาได้อย่างสม่าเสมอ
1.3 จัดทาแนวปฏิบัติที่มีความชัด เจนให้กับนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และสามารถบริการนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.4 นาปัญหาจากสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อนาไปพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาการจัดทาแผนการศึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา
เพื่อนาไปสร้างแผนหรือกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับนักศึกษา
2.3 ควรมีการศึก ษาการมีส่ วนร่วมของบุ ค ลากรทางการศึ กษา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ องด้ าน
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
2.4 ควรมีการศึกษานโยบายการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับท้อ งถิ่น เพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้กับ
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดทานโยบายที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
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ปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรค ต่อการจัดทาผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Factors and barriers to the research work of the academic staff of
Surin Rajabhat University.
อัจฉรีย์ มาลีหวล1 โกสินทร์ หล่อกิตติวงศ์2 และ ขนิษฐา สีมา3
สังกัดสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Autcharee Maleehuan1 Kanittha Seema2 Kosin Lorkittiwong3
Research and Development Institute, Surindra Rajabhat University
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยเอื้อต่อการจัดทาผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ2) เพื่อศึกษาปัจจัยอุปสรรคต่อการจัดทาผลงานวิจัย ของบุค ลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ งานวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จานวน 199 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้านสนับสนุนจากหน่วยงาน ด้านกลไกงานประกันคุณภาพซึ่งมีสว่ นผลักดัน
ให้บุคลากรสายวิชาการทาวิจัยเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านลักษณะงาน ที่รับผิดชอบ เป็นหน้าที่หลัก
ของบุคลากรสายวิชาการต้องทางานวิจัยอยู่ในระดับมาก และ3) ปัจจัยด้านอุปสรรคต่อการทาวิจัยของสายวิชาการ
ด้านการส่งงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยไม่ผ่านการพิจารณาอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ปัจจัยเอื้อ, ปัจจัยอุปสรรค, บุคลากรสายวิชาการ
Abstract
This study Objective 1) To study the factors contributing to the research results of
academic personnel of Surindra Rajabhat University. And 2) to study the barriers to the research
work of the academic staffs of Surindra Rajabhat University. This research was conducted with
a total of 199 target groups. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for
data analysis were the mean ( X ), percentage and standard deviation (S.D.).
The study indicated that 1) Support factors from the agency. The quality assurance
mechanism contributes to the high level of research personnel. 2) The role of the responsible
person is the main responsibility of the academic staff. And 3) barriers to the research of the
academic line. The research proposal for research funding was not considered at a high level.
Keywords: Contributing factor, Barrier factor, professor
บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีอาจารย์เป็นกลไกขับเคลื่อน
หลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและมี ผ ลการวิ จั ย ส มรรถนะของอาจารย์ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
สถาบันการศึกษาโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
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(ปรีย นุ ช ชัย ก้อ งเกีย รติ , 2551 : ปั ท มาวรรณ สิ งห์ ศ รี , 2558) โดยอาจารย์มี ห น้ าที่ ห ลั ก ตามพั น ธกิจ อุด มศึ กษา
เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ การทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อบริการวิชาการ
แก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ซึ่งจะเริ่ม
ดาเนินการ ในปี 2560 เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้กาหนดวิสัยทัศน์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ คือการให้ความสาคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความ สามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และ
ความท้าทาย ที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) ดังนั้น อาจารย์จึง
เปรียบเสมือนเครื่องมือหลักที่สาคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของอุดมศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และ
เป็ น กลไกหลั ก ของการพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้ ค วามสามารถ และ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ งานของบั ณ ฑิ ต ที่ จ ะ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ จึงต้องมีสมรรถนะที่
คลอบคลุมทั้งสมรรถนะที่จาเป็นต่อวิชาชีพอาจารย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชานาญ
ในสาขาวิ ช าเฉพาะ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ สามารถปฏิ บั ติ งานได้ ดี ยิ่ งขึ้ น และสมรรถนะหลั ก ของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่ อการปฏิบัติงานร่วมกันและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะส่งผลให้ อาจารย์มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ให้ได้ผลดี มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของ
สถาบัน และส่ งผลต่อการบริห ารงานของสถานศึกษาให้เป็ นไปอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ (เพชราวลัย ถิระวณั ฐพงศ์
และปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, 2558)
สถาบันอุดมศึกษาเป็นทั้งขุมทรัพย์ทางปัญญาของประเทศและเป็นองค์กรหลักสาคัญในการทาหน้าที่
ให้บริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยจึงมีภารกิจหลักสาคัญ 4 ประการที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องยึดถือปฏิบัติคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพั ฒนาประเทศ
ดังนั้นการผลิตทรัพยากรมนุษย์หรือผลิตบัณ ฑิตให้มีคุณ ภาพนั้นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ในการดาเนินภารกิจหลักดัง
กล่าวคือ อาจารย์ ที่เป็นปัจจัยนาเข้าสาคัญในการผลิตบัณฑิต ทาให้ผู้บริหารองค์กร ต้องออกแบบระบบประกัน
การบริห ารและพั ฒ นาอาจารย์ ให้ มีคุ ณ ภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึก ษาในระดั บอุ ดมศึก ษา โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการทางานวิจัยมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาคน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและ
ประเทศชาติ
ความรู้ด้านวิชาการนับเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน และ
ความรู้ด้านวิชาการนั้นส่วนใหญ่มาจากสถาบันการศึกษาแทบทั้งสิ้น และวิถีทางในการพัฒนาคนต้องอาศัยการศึกษา
และการวิจัยเป็นสาคัญเพื่อให้รู้จักคิด ค้นหาความจริง หาหนทางทาให้ดี ทาให้สาเร็จรวมถึงให้สามารถแก้ปัญหาได้
จึงอาจกล่าวได้ว่าถ้าไม่มีการศึกษา การวิจัย ก็ไม่สามารถก้าวต่อไปได้ (สุดาพร ลักษณียนาวิน, 2541 : 19-20) และผู้
ที่จะพัฒนาคนโดยใช้การศึกษาด้วยวิธีการวิจัยนั่นก็คืออาจารย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัย ภารกิจหน้าที่
ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมี หลายด้านด้วยกัน ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การสอนนับเป็นหน้าที่หลักของอาจารย์ แต่อีกหน้าที่หนึ่งที่มีส่วนส่งเสริมหน้าที่สอน ก็คือ การ
พัฒนาสร้างความรู้ให้กับสังคม โดยการที่อาจารย์ต้องติดตามความก้าวหน้า ด้านวิชาการ รวมถึงพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาตนเองด้านวิชาการสามารถทาได้หลายลักษณะ
ไม่ ว่าจะเป็น การศึกษาต่อ การแต่ งตารา การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่ อนามาใช้ประกอบการสอน การ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ รวมตลอดถึงการทาวิจัย จากข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ซึ่งมีสายวิชาการจานวน 398 คน การส่งข้อมูลงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย มีจานวน
น้อยมากเมื่อเทียบสัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จากจานวนที่มีอ ยู่ในปัจจุบัน
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คณะผู้วิจัยต้ องการศึกษาว่ามีปั จจัยเอื้ อและปั จจัยอุปสรรค ต่อการจัดท าผลงานวิจัยของบุค ลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อย่างไรบ้าง
จากความสาคัญที่กล่าวมานี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ทาวิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและข้อบกพร่องในการทาวิจัย
จะได้หาแนวทางแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหา เพื่อให้งานวิจัยที่ทามีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่งานได้สมภาคภูมิ
การศึกษาปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรค ต่อการจัดทาผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ เป็นการหาข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการได้เล้งเห็นความสาคั ญในการทาผลิตผลงานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อสถาบัน ต่อชุมชน ประเทศชาติ และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนใน
เรื่อ งของงบประมาณและแหล่งทุ นสนั บสนุ นวิจั ย เพื่ อเป็ น แนวทางการแก้ปั ญ หาต่ อการจั ดท าผลงานวิจัย ของ
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภั ฏสุรินทร์ให้มีความก้าวหน้าในการการพัฒนาผลงานวิจัย เพิ่มศักยภาพการ
ทาวิจัย มีประโยชน์ต่อองค์กร และท้องถิ่นซึ่งทาให้งานมีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ได้ การส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ
สามารถนาไปจดสิทธิบัตรได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเอื้อต่อการจัดทาผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยอุปสรรคต่อการจัดทาผลงานวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ เก็บข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานด้านการสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งหมด 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม และคณะเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร รวมทั้งสิ้นจานวน 398 คน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. กาหนด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. สร้าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. กาหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึก ษา ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ พนั กงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 398 คน (รายงานประเมินตนเองระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี
การศึกษา 2559)
2. กลุ่มตัวอย่าง
อาจารย์ที่ได้รับทุนสนั บสนุน การวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา ได้ท าการ
คัด เลื อกโดยวิธีการคานวณหาขนาดตัวอย่างตาม วิธีของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และผู้วิจัย ได้ ทาการ
คัด เลื อกโดยวิธีก ารสุ่ ม ตั วอย่างแบบชนภู มิ (Stratified Random Sampling) จากจานวนประชากรทั้ ง 6 คณะ
จานวน 398 คน ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ทั้งสิ้น 199 คน
ขอบเขตเชิงเนื้อหา
1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการทาวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ มีดังนี้
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1.1 ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ มีการจัดสรรงบประมาณ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการอบรมผู้บริหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางานวิจัยให้ความรู้การทาวิจัย การให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงิน และ การอานวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่
1.2 ปัจจัยอุปสรรค ได้แก่ เรื่องการเบิกจ่า ยงบประมาณ ขาดความรู้ในการเขียนงานวิจัย และ
การส่งผลงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยไม่ผ่านการพิจารณา
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การทาผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ชนิด ได้แก่
1. เครื่องมือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Check List) จานวน 7 ข้อ ถามเกี่ยวกับ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาที่ทางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะที่สังกัด
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการทาวิจัย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยเอื้อต่อการทาผลงานวิจัย และ
ปัจจัยอุปสรรคต่อการทาผลงานวิจัยเป็นคาถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมิน ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด อธิบายได้ดังนี้
1. ปัจจัยเอื้อ ต่อการทาวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้แก่ การ
อบรมให้ความรู้การทาวิจัย, การให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่าย, การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และการเผยแพร่
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น
2. ปัจจัยอุปสรรคต่อการทาผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้แก่ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ, ขาดความรู้ในการเขียนงานวิจัย, การส่งผลงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย
ไม่ผ่านการพิจารณา เป็นต้น
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อการให้ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับปัจจัยปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรคต่อ
การจัดทาผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
สาหรับขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจะดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรคต่อการจัดทา
ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. ทาการออกแบบแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาก่อนนาไปให้ ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
3. นาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทาการปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะนาไปทดลอง (Try
out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนโดยคัดเลือกจากบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
4. นาแบบสอบถามที่ได้ทาการปรับปรุงแล้วไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามก่อนนาส่งผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อตรวจสอบในครั้งสุดท้ายก่อนนาไปใช้
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจริงที่ได้กาหนดไว้ในงานวิจัย
ทบทวนวรรณกรรม (ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจยั )
กัญญาวีร์ สมนึก (2560) เพื่อศึกษาปัจจัยในการทาวิจัยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และเปรียบเทียบปัจจัยในการทาวิจัยของอาจารย์ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยในการทาวิจัยของอาจารย์ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณลักษณะผู้วิจัย และด้านแรงจูงใจในการทาวิจัย อยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการทาวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
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ด้านคุณลักษณะผู้วิจัย พบว่า การมีภาระงานสอน และงานธุร การอื่น ๆ มาก ส่งผลต่อการทาวิจัยในระดับมากที่สุด
ส่วนด้านแรงจูงใจในการทาวิจัย พบว่า ผลงานวิจัยสามารถใช้ขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ได้
ปั ท มาวรรณ จิ น ดารั ต น์ (2560) ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรสายวิ ช าการใน
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีบุคลากรสายวิชาการที่ มีศักยภาพสูง มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน และมี
สมรรถนะที่คลอบคลุมทั้งสมรรถนะที่จาเป็นต่อวิชาชีพอาจารย์ (Functional Competency) และสมรรถนะหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา (Core Competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องมี และเป็นส่วน
หนึ่งในของแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาจะต้องลงทุนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามสมรรถนะทั้งสองด้านดังกล่าว และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะส่งผลไปสู่ความสาเสร็จทั้งของสถาบันอุดมศึกษาและตัวบุคลากร
วิธีการวิจัย
ผู้วิจัย ได้ทาการเก็บ รวบรวมข้ อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ การเก็บ ข้อมูลปฐมภู มิ (Primary Data) และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยข้อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามสาหรับข้อมูลทุติยภูมิผู้วิจัยได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้โดยเก็บรวบรวมจากหนังสือ ตารา งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะนาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่
1.1 ค่าความถี่ (Frequencies) เพื่อใช้อธิบายความถี่ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล และตอนที่ 2 ปัจจัยด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายค่าเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามที่คณะผู้วิจยั สร้าง
ขึ้น แบ่งออกได้เป็น 3 ตอน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีข้อคาถามเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษาที่
สาเร็จสูงสุด ลักษณะคาถามเป็นปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 ให้คะแนนสาหรับการประมาณค่าตามแบบ Likert Scale แก่คาตอบ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด เป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ
2. คานวณหาค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D. ) ของคาตอบแต่ละด้าน และแต่ละข้อ
แล้วแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 1993 ) ซึ่งมีค่าคะแนนดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากทีส่ ุด
คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สดุ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อการให้ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรค
ต่อการทาผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยมีดังนี้
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ผู้ตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.81
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.68 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา
โท คิดเป็นร้อยละ 77.90 ตาแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่ประเภทตาแหน่งอาจารย์ คิดเป็น ร้อยละ 81.41 อายุการ
ท างาน ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 10-15 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.20 หน่ ว ยงาน ที่ สั งกั ด ส่ ว นใหญ่ สั ง กั ด คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 36.68
ตอนที่ 2 ปั จ จั ย เอื้ อ และปั จ จั ย อุ ป สรรคต่ อ การจั ด ท าผลงานวิ จั ย ของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผลการวิจัย พบว่า ปั จจัยเอื้อและปั จจัยอุปสรรคต่อการจัดท าผลงานวิจัยของบุค ลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ที่ส่งผลต่อการทาผลงานวิจัยของบุ คลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านสนับสนุนจากหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วน
ด้านปัจจัยอุปสรรคต่อการทาผลงานวิจัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
มีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยด้านสนับสนุนจากหน่วยงาน พบว่า กลไกด้านประกันคุณภาพมีส่วนผลักดันให้บุคลากร
สายวิชาการทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการทาวิจัยในระดับมาก รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา สนับสนุน
และส่งเสริมการทาวิจัยของท่านและมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทาผลงานวิจัยของบุคลากร
สายวิชาการอย่างชัดเจน
2. ปัจจัยด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยรวม พบว่า เป็นหน้าที่หลักของสายวิชาการต้องทางาน
วิจัยได้ส่งผลต่อการทาผลงานวิจัยในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะงานวิจัย
มากขึ้น และส่งผลในการทาวิจัยน้อยที่สุดคือท่านมีอิสระในการทาวิจัย
3. ปั จ จั ย ด้ า นอุ ป สรรคต่ อ การท าวิจั ย ของสายวิช าการ พบว่ า การส่ งผลงานวิ จั ย เพื่ อ ขอทุ น
สนับสนุนการวิจัยไม่ผ่านการพิจารณา ในระดั บมาก รองลงมา คือ ระบบการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการทาวิจัยมี
ขั้นตอน ยุ่งยาก ซับซ้อนและล่าช้า และส่งผลในการทาวิจัยน้อยที่สุด คือสภาพแวดล้อมไม่เอื้อ ต่อการทาวิจัย
อภิปรายผล
จากการวิ จัย เรื่ อ งปั จ จั ย เอื้ อ และปั จ จัย อุ ป สรรคต่ อ การจั ด ท าผลงานวิ จั ยของบุ ค ลากรสายวิช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ปัจจัยเอื้อด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน
จากการศึกษาปัจจัยเอื้อต่อการจัดทาผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ด้านสนับสนุนจากหน่วยงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากส่วนใหญ่เห็นว่ากลไกด้านประกันคุณภาพมีส่วนผลักดันให้
บุคลากรสายวิชาการทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการทาวิจัยในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา
สนับสนุนและส่งเสริมการทาวิจัยของท่านและมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทาผลงานวิจัย ของ
บุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ บุคลากรสายวิชาการมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ทาให้บุคลากรสายวิชาการทาวิจัยที่เหมาะสม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานวิจัย เพื่อส่งเสริมระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัยและ
การ บูรณาการงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก และเผยแพร่งานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์แก่
สังคม
2. ปัจจัยเอื้อด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ
จากการศึกษาปัจจัยเอื้อต่อการจัดทาผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยรวม พบว่า เป็นหน้าที่หลักของสายวิชาการต้องทางานวิจัยได้ส่งผลต่อการทา
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ผลงานวิจัยในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ท่านมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะงานวิจัยมากขึ้น และส่งผล
ในการทาวิจัยน้อยที่สุดคือท่านมีอิสระในการทาวิจัย การทาวิจัยท้าทายความรู้ความสามารถของท่าน เนื่องจากสาย
วิชาการมีภาระการสอนมากจึงทาให้เวลาไม่เพียงพอเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
(วนิดา พิงสระน้อย, 2556 : 43) เวลาเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างมากสาหรับการทาวิจัย นับตั้งแต่การเลือกเรื่องหรือ
ปัญหาที่จะต้องทาวิจัย การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนรายงานการวิจัย และการนาผลการวิจั ยไปใช้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาพิจารณาความเป็นไปได้เพื่อนาไป
ปฏิบัติไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละงานการกาหนดเวลาทาวิจัยให้เหมาะสมกับงานประจาของตนหาก
มีความขัดแย้งระหว่างเวลาที่นักวิจัยว่างจากงานต่าง ๆ กับเวลาที่เหมาะสมกับการวิจัย ปัญหาต่าง ๆ จะเกิด ขึ้นจน
เป็นอุปสรรค ทาให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนข้อมูลที่รวบรวมอาจล้าสมัย หรืองานวิจัยไม่สาเร็จตามเวลาที่กาหนด
3. ปัจจัยอุปสรรคด้านการจัดทาผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้าน
ปัจจัยอุปสรรคต่อการทาวิจัยของสายวิชาการ พบว่า การส่งผลงานวิ จัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยไม่ผ่านการ
พิจารณา ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ระบบการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการทาวิจัยมีขั้นตอน ยุ่งยาก ซับซ้อน
และล่าช้า และส่งผลในการทาวิจัยน้อยที่สุด คือสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการทาวิจัย ขั้นตอนขอทุนสนับสนุนการ
วิจัยยุ่งยาก หลายขั้นตอน ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการวิจัย ไม่มีแหล่งค้นคว้า เช่นหนังสือ
เอกสารงานวิจัย และระบบฐานข้อมูลที่ดี มีประสิทธิภาพในการวิจัย ขาดงบประมาณสนับสนุ นจากหน่วยงาน
ภายนอก สภาพแวดล้อมในการทางานไม่เอื้อต่อการทาวิจัย การทาวิจัยทาให้เสียเวลาและสูญเปล่า เพราะนาไปใช้
ประโยชน์ได้น้อย เมื่อเกิดปัญหาในการทาวิจัย ไม่สามารถแก้ปัญหา ให้บรรลุล่วงไปได้ ซึ่งเมื่อลงมือปฏิบัติทางาน
วิจัย เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคสายวิชาการมีภารกิจสอนมาก บางครั้งการแบ่งเวลาเพื่อทางานวิจัยจึงต้อง
เสียสละเวลาอย่างมาก การทุ่มเทค้ นคว้าหาข้อมูลงานวิจัย อีกทั้งต้องมีที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาเรื่องงานวิจัย จะได้ไม่
เสียเวลา การทาวิจัยมีข้อจากัดเรื่องเวลา จึงต้องวางแผนการทางานวิจัย และต้องทาตามแผนที่วางไว้ งานวิจัยจึง
สาเร็จตามเวลาที่ระยะเวลากาหนด
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การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีประชากร 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสามารถสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ 263 คน
และอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 2/2560 สามารถสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ 70 คน เริ่มทาวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.
2560 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2561 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัยมี 2 ฉบับ คือ สาหรับผู้สอนและสาหรับนักศึกษา
ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า มีรายวิชาบังคับ 6 รายวิชา รายวิชาเลือก
14 รายวิชา มีนั กศึกษาที่ มีสิทธิ์ลงทะเบี ยนเรียนทั้งสิ้น 765 คน เลือกจองและลงทะเบียนมากที่สุดคื อรายวิชา
GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 746 คน มีอาจารย์ผู้สอนจานวน 106 คน สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 49.06 มีรายวิชาที่บริหารจัดการจารวน
9 รายวิ ช า ความคิ ด เห็ น ของผู้ ส อนเกี่ ย วกั บ แนวทางการจั ด การศึ ก ษา 5 ด้ า น อยู่ ใ นระดั บ มาก ( X =3.60;
S.D.=0.772) และความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ( X =3.87; S.D.=0.063) ผู้สอนเสนอแนะให้มีห้อง
ขนาดใหญ่ ห้องสอนรวมเพิ่มอุปกรณ์ บรรยากาศให้สนับสนุนการเรียน เพิ่มความสะอาดและทั นสมัย ความสงบ
ปรับปรุงห้องน้าและลิฟท์ ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย มีการวิเคราะห์ผู้เรียน ควรมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงาน
อย่างน้อยคณะละคน และนักศึกษาได้เสนอแนะให้มีห้องกว้าง มีระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ทันสมัย
ต้องการให้เน้นเนื้อหาสาระและใส่ใจนักศึกษา ปรับปรุงการประสานงานอาจารย์ด้วยกันและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
คาสาคัญ : แนวทาง การจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Abstract
The purpose of this research was to study states and guildlines the learning management of
General Education courses in Surindra Rajabhat university. The samples were 263 registered
undergraduate students and 70 instructors in second semester of academic year 2017.This research
started operation between October 2017 and March 2018. The research instruments were
Questionnaires for registered undergraduate students and instructors. The statistics used for data
analysis were percentage , mean and standard deviation. The results were found that there were 6
required courses and 14 elective courses. Science and Technology for Quality of life course (GE 401)
was booked and registered by 764 undergraduate students in highest level . There were 106
instructors and 52 instructors affiliated with faculty of Humanities and Social Sciences. There were 9
courses of study which the percentage was at 94.06. The opinions of instructors in 5 aspects of
educational guildlines was at highest level.( X =3.60, S.D.=0.772) The opinions of students were at
highest level. ( X =3.87,S.D.=0.063) The suggestions of instructors were about total large classrooms
with materials, atmosphere which supported teaching, peace, cleanliness and modern, revision of
bathrooms and elevators, updated the modern contents, analysis of learners and coordination with
instructor and coordinator of each faculty. The suggestions of students were about wide classrooms
with information system and internet, modern materials, the needs of emphasized on contents ,
caring of students and improvement the coordination with instructors and staffs involved.
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บทนา
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
โดยให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเองการ
จัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก
และไม่ ค วรน ารายวิชาเบื้ อ งต้น หรือ รายวิ ชาพื้ น ฐานของวิชาเฉพาะมาจั ดเป็ น วิชาศึก ษาทั่ วไป ซึ่งตามปร ะกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ได้นิยามคาว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม เป็ น ผู้ ใฝ่ รู้ สามารถคิ ด อย่ างมีเหตุ ผ ล สามารถใช้ภ าษาในการติด ต่ อ สื่ อ สารความหมายได้ ดี มี คุ ณ ธรรม
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กาหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “คุณธรรม นาความรู้สู่สัมมาชีพ ”
จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 55 เล่มหลักสูตร โดยจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรทุกสาขาวิชา ดาเนินการพัฒนาและนามาใช้ในปีการศึกษา 2555 หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียน “เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์
เนินชีวิตอย่างมีความสุข” โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ มุ่งให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของความดี ความงามและความจริง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มุ่งให้ผู้เรียน
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่ง
ให้ผู้เรียนรู้เท่ าทันและสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการดาเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข และในกลุ่มวิชาภาษา มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและเหมาะสม
ตามบริ บ ทและสถานการณ์ ก ารดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจศึ ก ษาแนวทางการจั ด การศึ ก ษาหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ มุ่งหวังได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนาข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้
เกิดแนวทางที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการศึกษาได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (2556 : 20-25) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
(TQF : HEd) การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจาก
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก และภาคใต้ สามารถสรุปได้เป็น 2 ประเด็นดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ให้ผู้สอนเกิดความตระหนัก และเห็นความสาคัญของหมวดวิชาศึกษา
ทั่ ว ไป ส่ งเสริม การพั ฒ นาวิ ธี ก ารสอน การวั ด และประเมิ น ผล และให้ มี ก ารก าหนด KPI (Key Performance
Indicator) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ร่วมเป็น ผู้สอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป เพราะสามารถชี้ประเด็น และจุดประกายความคิดของผู้เรียนได้ดี
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2. การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมีการปรับบทบาทให้มีความยืดหยุ่น
และเสริ ม สร้ า งการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ให้ ม ากขึ้ น ตลอดจนมี ก ารสร้ า งกลไกและกระบวนการเพื่ อ ตรวจสอ บ
สถาบั น การศึ กษา และให้ ค วามสาคั ญ ต่ อ การดาเนิ น งานเพื่ อน าไปสู่ก ารรับ รองคุ ณ ภาพ (Accreditation) ทาง
การศึ ก ษา กระตุ้ น ให้ เกิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพควบคู่ ไ ปกั บ การรั บ รองมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF : HEd)
และจากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปภาพรวมของการจัดการศึกษาทั่วไปได้ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน มีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ การนาเรื่องภาวทางประวัติศาสตร์ชาติไทย
มาอ้างอิงเข้าบูรณาการกับสังคมยุคใหม่เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอดีต และเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเน้นให้การศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่ มี
ความทันสมัย เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และเป็นไปในลักษณะเพื่อให้ผู้เรียนลดภาระและ
ความเครียดลง และการเน้นการรวมตัวระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างธรรมเนียมปฏิบัติกับสิ่งที่เป็น
สมัยใหม่ และระหว่างโลกาภิวัตน์กับภูมิภาค ซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
ขยายมุมมองด้านโลกาภิวัตน์ และปลูกฝังให้เกิดนิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. โครงสร้างและองค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ มีการแบ่ง
หมวดหมู่/ กลุ่มวิชา / องค์ประกอบ (Component) เพื่อให้การจัดการศึกษาครอบคลุมสาระ/ ทักษะที่สาคัญตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ของประเทศนั้น ๆ และการกาหนดจานวน
หน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศมีความแตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน ขณะที่
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางของประเทศ
3. รูปแบบการบริหารจัดการ มีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ การจัดการเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไปต้องมา
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับสูงจนถึงระดับล่าง และระดับล่างสู่ระดับสูง (Top Down and Bottom Up) ช่วยกัน
สนับสนุนให้การจัดการนี้เป็นนโยบายของ สถาบันให้สาเร็จ การที่สถาบันอุดมศึกษา มีความเป็นเอกเทศ มีระบบ
ระเบี ยบ และการดาเนิน งานเป็น ของตนเอง ท าให้ การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน ท าได้ลาบาก และการมี
คณะกรรมการ หรือหน่วยงาน/ ศูนย์การจัดการศึกษาทั่วไป ที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านการปรับปรุง พัฒนา การสอนให้
ทันสมัย และการจัดการเพื่อ ควบคุมคุณภาพของการศึกษาทั่วไป
หลัก สู ตรหมวดวิ ชาศึ ก ษาทั่ วไป ปรับ ปรุง พ.ศ. 2558 มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ สุริ น ทร์ ได้ พั ฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นและประกาศใช้จัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาในรหัส 59 เป็นต้นมา มีรายละเอียดดังนี้
1. ปรัชญา ความสาคัญของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เป็นหมวดวิชา
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและ
สังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุมผี ล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสือ่ สารความหมายได้ดี มีความตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนาความรู้ไป
ใช้ในการด าเนิ น ชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้ เป็น อย่ างดี การจัดการศึ กษาหมวดวิชาศึก ษาทั่ วไป ตั้ งอยู่บ น
หลักการของการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์และสมดุล ตามองค์ประกอบพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์อันได้แก่ กายและ
จิต โดยผสมผสานเนื้อ หาวิชาที่ค รอบคลุมสาระของกลุ่ มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิ ตศาสตร์ อันเป็นการบูรณาการผสมผสานระหว่างเนื้อหาวิชาในศาสตร์ต่าง ๆ ไม่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงลงไปในเนื้อหาวิชาเฉพาะด้าน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ผู้เรียนพัฒนาขึ้นโดยตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการสอนการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบทั้งใน
ส่วนตนและส่วนรวม ปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
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2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและ
การสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสังคม
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี อย่างเป็นระบบ
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม และมีความสามารถในการวางแผน
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารทั้งการพูด การเขียนและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลักสูตร โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีข้อกาหนด
ดังนี้
3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
GE 101 ไทยอารยศึกษา
3(3-0-6)
กลุ่มเลือก และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
GE 102 วิถีไทย
3(3-0-6)
GE 103 วิถีโลก
3(3-0-6)
GE 104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GE 105 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
GE 106 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
GE 107 หลักการบริหารและการจัดการ
3(3-0-6)
GE 108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
GE 201 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
กลุ่มเลือก และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
GE 202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
3(3-0-6)
GE 203 พุทธศาสนา
3(3-0-6)
GE 204 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
GE 205 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
GE 206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
3.3 กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
GE 301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GE 302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
GE 303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
(รายวิชาที่บังคับเรียนก่อน คือ GE 302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ผ่านแล้วจึงลงเรียน GE 303
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2)
3.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
GE 401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
กลุ่มเลือก และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
GE 402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต
3(3-0-6)
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GE 403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
GE 404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต
3(3-0-6)
GE 405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3(3-0-6)
GE 406 สุขภาพชีวิต
3(3-0-6)
GE 407 อาหารกับวิถีชีวิต
3(3-0-6)
สรุปแนวคิดเกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้มีการพัฒนากรอบแนวคิดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้
กรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 พัฒนากรอบขึ้นมาเป็นกรอบมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) ส าหรั บ การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ก าหนดเลื อ กกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มี 20 รายวิชา มีนักศึกษาจานวน 765 คน ซึ่งสามารถ
สรุปจานวนหน่วยลงทะเบียนที่นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานี้มีรายวิชา GE 101 ไทย
อารยศึกษา GE 102 วิถีไทย GE 104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม GE 105 กฎหมายในชีวิตประจาวัน GE 107 หลักการ
บริหารและการจัดการ GE 108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ GE 201 สุนทรียภาพของชีวิต GE 202 พฤติกรรมมนุษย์และ
การพัฒนาตน GE 205 การรู้สารสนเทศ GE 206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง GE 301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร GE
302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 GE 303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 GE 401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒ นา
คุณภาพชีวิต GE 402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต GE 403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน GE 404 เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชีวิต GE 405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต GE 406 สุขภาพชีวิตและรายวิชา GE 407 อาหารกับวิถีชีวิต
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พิมพ์พร ฟองหล่า (2554 : บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ทั่วไปสานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหา
และวิเคราะห์ปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 2) เพื่อนาเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ทั่วไป กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียน IS วิชาคณิ ตศาสตร์ทั่วไป
(MAT101) ในภาคการศึกษา 2/2554 จานวน 3 คน และอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 5 ท่านใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ อาศัยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือ จากนั้นนาเสนอผลการวิเคราะห์
แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัญหาจากตัวนักศึกษาที่พบมากที่สุดคือ นักศึกษาพื้นฐานไม่ดี ไม่มี
ความถนัด ไม่ตั้งใจเรียน ไม่สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ขาดเรียนบ่อยหรือเข้าเรียนช้า ไม่สนใจ
เรียน ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ชอบการคิดคานวณ ไม่ชอบทาแบบฝึกหัดด้วยตนเอง สูตรมาก เนื้อหาในรายวิชา
มากและยากเกินไป น่าเบื่อ 2) ปัญหาจากการเรียนการสอน พบมากที่สุด คือ อาจารย์เข้มงวดในการทางาน สอน
จริงจังทาให้บรรยากาศในการเรียนเครียดไม่ใช้สื่อการสอน สอนเร็ว สอนไม่น่าสนใจ อธิบายไม่รู้เรื่อง และข้อสอบ
ยากเกินไป 3) ผลจากการสนทนากลุ่มกับอาจารย์ในหมวดวิชาคณิ ตศาสตร์ ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการเรียนการ
สอนเกิดจากความพร้อมในเรื่องเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ส่วนปัญหาด้านการศึกษา นักศึกษาพื้นฐาน
ไม่ดี เวลาที่ใช้ทาการสอนจากัด เนื้อหาในหลักสูตรมาก นักศึกษามีจานวนมาก การดูแลเอาใจใส่ทาได้ไม่ทั่วถึง จึงมี
นั ก ศึ กษาตกมาก 4) แนวทางพั ฒ นาควรจั ด ให้ มี การสอนเสริม สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้งปรับ แก้ เนื้ อ หาในหลั ก สู ต รให้
สอดคล้องกับแต่ละคณะเพื่อจะได้นาไปใช้ได้จริง และตรวจเช็คอุปกรณ์ในชั้นเรียน ให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน
พานชัย เกษฎา (2557 : ค) ได้จัดทารายงานผลการสารวจความพึงพอใจของนั กศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจาการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และเพื่อสารวจระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนที่มีผลต่อการจั ดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสารวจจาก
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 6 คณะ จานวน 1,887 คน ในปีการศึกษา 2557 ใช้แบบสารวจเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรายการประเมินการสอนของอาจารย์ ด้านสิ่งสนับสนุนที่
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่งสนับสนุน (คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์) ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียน
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การสอน ผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านได้รับ
คะแนนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ทรงสิริ วิชิรานนท์และคณะ (2558 : ก-ข) ได้ทาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า
1) ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อเนื้อหาหมวดศึกษาทั่วไป นักศึกษาเห็นด้วยต่อเนื้อหาหมวดศึกษาทั่วไปในภาพรวม
เห็นด้วยในระดับมาก ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาเห็นด้วย
กับระดับการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน
ระดับมาก นักศึกษาเห็นว่าการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีปัญหาในระดับปานกลาง 2) ความคิดเห็นของผู้สอนต่อสภาพการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ ส อนเห็ น ด้ ว ยกั บ ระดั บ การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้สอนต่อปัญหาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้สอนเห็นว่าการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีปัญหา
ในระดับปานกลาง
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการศึกษาในประเทศไทยกาลังก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มี
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานผลักดันนโยบายของรัฐให้บรรลุผลทางการศึกษา โดยมีกระบวนการนาทักษะการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่ต้องการให้มีการบูรณาการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะ
ชีวิตมากที่สุดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้นผู้วิจัยจึงกาหนดศึกษาขอบเขตด้านสภาพ
และแนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในด้านต่าง ๆ ผู้วิจัยสามารถ
กาหนดกรอบแนวคิดได้ดังนี้
ตัวแปรที่ศึกษา
1. สภาพการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. แนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แนวทางการจัดการศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนว
ทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวิธีการและขั้นตอนการดาเนินการ
วิจัย ดังนี้
วิธีการศึกษา
1. แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา และผู้ สอนต่อ
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสร้างขึ้นจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเอกสาร
วารสาร งานวิจัย และข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมไว้แล้ว
2. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา จากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยต่างๆและจัดหมวดหมู่
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ของข้อมูลจาแนกเป็นประเด็นในการศึกษาและสร้างเครื่องมือในการศึกษา กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้ ห น่ ว ยวิ เคราะห์ เป็ น ระดั บ ปั จ เจกบุ ค คล และประสานงานกั บ ผู้ แ จกแบบสอบถาม เพื่ อ ท าความเข้ า ใจใน
แบบสอบถามให้มีความเข้าใจให้ตรงกัน ก่อนนาไปแจกตามคณะต่างๆที่นัดหมายไว้
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2560 จานวน 765 คน สามารถสุ่มหาตัวอย่างใช้สูตรทาโร ยามาเน (Yamane. 1973 : 125) ได้กลุ่มตัวอย่าง 263
คน และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน 106 คน สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่าง จานวน 70
คน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2
ชุด ได้แก่ แบบสอบถามสาหรับผู้สอน และนักศึกษา มีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิ จัย กาหนดนิยาม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์
หรือไม่ ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity) ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ก่อนนา
เครื่องมือไปใช้ได้ดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครอบคลุม และความเที่ยงตรง โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ทรง
วุฒิ ตรวจสอบและให้ข้ อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ มีค วามสมบูรณ์ และผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพและแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนศึกษาทั่วไป รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของภาค
การศึกษาที่ผ่านมา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2560 โดยดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตามลักษณะของเครื่องมือ
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากข้อคาถามปลายเปิดนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แล้วนาเสนอตามประเด็นสาคัญ และข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งได้จากข้อคาถามใน
แบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผลการศึกษา
1. สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า มีรายวิชาบังคับ จานวน
6 รายวิชา มีรายวิชาเลือกจานวน 14 รายวิชา มีจานวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์ของและลงทะเบียนเรียนจานวนทั้งสิ้น
765 คน และผลการเลื อ กจองและลงทะเบี ย นเรีย งล าดั บ จากมาไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ GE 401 วิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต จานวน 746 คน GE 302 ภาษาอังกฤษพื้ นฐาน 1 จานวน 702 คน GE 303
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 จานวน 661 คน GE101 ไทยอารยศึกษา จานวน 637 คน GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
จานวน 624 คน GE 301 ภาษาไทยเพื่ อการสื่อสาร จานวน 598 คน GE 403 คอมพิ วเตอร์ในชี วิต ประจาวัน
จานวน 445 คน GE 206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 374 คน GE 402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต
จานวน 340 คน GE 105 กฎหมายในชีวิตประจาวัน จานวน 294 คน GE 404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต
จานวน 261 คน GE 405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต จานวน 250 คน GE 102 วิถีไทย จานวน 216 คน GE 205 การรู้
สารสนเทศ จานวน 193 คน GE 407 อาหารกับวิถีชีวิต จานวน 185 คน GE 202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนา
ตน จานวน 187 คน GE 108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ จานวน 140 คน GE 406 สุขภาพชีวิต จานวน 88 คน และ GE
107 หลักการบริหารและการจัดการจานวน 43 คน
อาจารย์ผู้สอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจานวนอาจารย์มากที่สุด จานวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.06 มีรายวิชาที่บริหารจัดการจารวน 9 รายวิชา รองลงมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 31
คน คิดเป็นร้อยละ 29.26 มีรายวิชาที่บริหารจัดการจารวน 6 รายวิชา คณะวิทยาการจัดการ จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.38 มีรายวิชาที่บริหารจัดการจารวน 2 รายวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 7 คน คิด
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เป็นร้อยละ 6.60 มีรายวิชาที่บริหารจัดการจารวน 1 รายวิชา คณะครุศาสตร์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83
มีรายวิชาที่บริหารจัดการจารวน 1 รายวิชา และ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.89 มีรายวิชาที่บริหารจัดการจารวน 1 รายวิชา
2. แนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ของผู้สอน
พบว่า
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้สอนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ส่วนใหญ่สอนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 25 คน คิด
เป็น ร้อยละ 35.71 ส่วนใหญ่ สอน 1 รายวิชา จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 55.71 และผู้สอนส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งอาจารย์
จ านวน 61 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.14 ส่ ว นนั ก ศึ ก ษาที่ ต อบแบบสอบถาม (จ านวน 263 คน) พบว่ า ตอบ
แบบสอบถามเข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่โดยระบบสอบทั่วไป จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ
53.99 มีผลการเรียนโดยเฉลี่ย 6 ภาคเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัย มีเกรดเฉลี่ย 3.01 -3.50 จานวน 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.85 มีทักษะและความสามารถพิเศษส่วนใหญ่ด้านวิชาการจานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 28.52 มี
รายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่เฉลี่ยต่อปี 50,001-100,000 บาทต่อปี จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 52.85
อาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่ทานา/ไร่/สวน จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 51.71 และส่วนใหญ่สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 33.08
2.2 แนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.2.1 ความคิดเห็นของผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พบว่า ความคิดเห็นของผู้สอนโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =3.60; S.D.=0.772) สามารถจาแนกเป็น
รายด้านเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สาหรับบริหาร
จัดการเรียนการสอนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดั บมาก ( X =3.72; S.D.=0.907) รองลงมาด้านบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งผู้สอนและผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.70;
S.D.=0.839) ด้านการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้นักศึกษาจองและลงทะเบียนมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.57; S.D.=0.865) ด้านสภาพห้องเรียนและอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับอานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.56; S.D.=0.589) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียนที่มีความสัมพันธ์ต่อบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.47; S.D.=0.662) ตามลาดับ
2.2.2 แนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามความคิดของนักศึกษา โดย
ภาพรวม 5 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.87; S.D.=0.063)
สามารถจาแนกเป็นรายด้านเรียงตามลาดับเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระของรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาเข้าเรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.05; S.D.=0.896) ด้านบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งผู้สอนและผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.01;
S.D.=0.831) ด้านการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้นักศึกษาจองและลงทะเบีย นมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.88; S.D.=0.922) ด้านสภาพห้องเรียนและอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับอานวยความสะดวกต่อการ
เรี ยนมี ค วามคิ ด เห็ น เฉลี่ย อยู่ในระดั บ มาก ( X =3.82; S.D.=0.818) ด้ านสภาพแวดล้ อ มภายนอกห้ อ งเรียนที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อบรรยากาศการจัดการเรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.61; S.D.=0.907)
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อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ พบว่าการจัดการศึกษารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีรายวิชาบังคับ จานวน 6 รายวิชา มีรายวิชา
เลือกจานวน 14 รายวิชา มีจานวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์ของและลงทะเบียนเรียนจานวนทั้งสิ้น 765 คน และผลการ
เลือกจองและลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่รายวิชา GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน
746 คน และน้อยที่สุดได้แก่ GE107 หลักการบริหารและการจัดการจานวน 43 คน ส่วนใหญ่มีอาจารย์ผู้สอนมาก
ที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจานวนอาจารย์ จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 49.06 มีรายวิชาที่
บริหารจัดการจารวน 8 รายวิชา และมีอาจารย์สอนน้อยที่สุดคือ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 1.89 มีรายวิชาที่บริหารจัดการจารวน 1 รายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนการสอน
ที่หลักสูตรในมหาวิทยาลัยได้เปิดให้มีการจัดรายวิชาสาหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปนั้นกาหนดให้มีแผนการจัดการเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นั้นเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เรียนอยู่ใน
หลักสูตรที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต (สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. 2558) สอดคล้องกับมีรายวิชาที่อยู่ใน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชาภาษา เป็นรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มอาจารย์ที่สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
มีค วามเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็น ผู้ใฝ่รู้สามารถคิ ดอย่างมี เหตุมี ผล สามารถใช้ภ าษาในการ
ติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีความตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
การจั ด การศึ ก ษาหมวดวิ ชาศึ ก ษาทั่ ว ไป ตั้ งอยู่ บ นหลั ก การของการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ให้ ส มบู ร ณ์ แ ละสมดุ ล ตาม
องค์ประกอบพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์อันได้แก่ กายและจิต ยึดตามหลักปรัชญาของหลักสูตร
ดังนั้นการจัดการรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นั้นจึงทาให้มีรายวิชาที่อยู่ในกลุ่ม
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากกว่าคณะอื่น ๆ และมีบางรายวิชาที่มีอาจารย์สอนจากคณะอื่นร่วม
สอนกับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น รายวิชา GE 302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และรายวิชา
GE 303ภาษาอังกฤษพื้ น ฐาน 2 ที่ มี อ าจารย์ ส อนไม่ เพี ย งพอ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารเชิ ญ อาจารย์ ที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญ
ภาษาอังกฤษจากคณะอื่นๆ มาร่วมสอน เช่น จากคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ความคิดเห็นของผู้สอนและนักศึกษาพบว่าโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2560) ได้จัดทารายงานประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และรายงานประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่ วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 ผลการประเมิ นอาจารย์ผู้ส อน พบว่า ผลการวิเคราะห์ การ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับความเห็นด้วยมากที่สุด
แต่เมื่อแยกย่อยเป็นรายด้านแล้วยังพบว่ามีระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับปานกลางจานวนมาก ซึ่งแสดออกถึง
ความเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559 เช่น
ด้านสภาพห้องเรียนและอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนยังพบข้อด้อย
เกี่ยวกับโต๊ะ-เก้าอี้สาหรับรองรับนักศึกษาสามารถอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือหรื อ
ปลั๊กไฟเชื่อมต่ออุปกรณ์ในห้องสามารถอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และสุขอนามัยของห้องเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่มีความสัมพันธ์ต่อบรรยากาศการจัดการเรียน
การสอนพบข้อด้อยซึ่งเกี่ยวกับความสะอาดของประตู -หน้าต่างรอบห้องเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ห้อง
รอบข้างหรือพื้นที่ใกล้เคียงเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อาคารหรืออุปกรณ์รอบข้างเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน และเสียงไม่พึงประสงค์จากนอกห้องเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลากรที่มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ทั้ งผู้ ส อนและผู้ ส นั บ สนุ น จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนยั งพบข้ อ ด้ อ ยเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานหรื อ
ผู้รับผิดชอบกลางอานวยความสะดวกผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุก
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กิจกรรม และด้านการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้นักศึกษาจองและลงทะเบียนยังพบข้อด้อยเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการอนุญาตให้เปิดรายวิชาเพิ่มและเพิ่มเติมห้องเรียน (Section) ใหม่ของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให้แก่นักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา และมีส่วนร่วมให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาสาหรับการตัดสินใจการจอง
รายวิชาและลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์พร ฟองหล่า (2554 : บทคัดย่อ) ได้
ทาวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปสานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม พบผลจากการสนทนากลุ่มกับอาจารย์ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนเกิด
จากความพร้อมในเรื่องเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ส่วนปัญหาด้านการศึกษา นักศึกษาพื้นฐานไม่ดี เวลา
ที่ใช้ทาการสอนจากัด เนื้อหาในหลักสูตรมาก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยมีสภาพอาคารที่มีอายุการใช้
งานที่ยาวนาน บางแห่งยังไม่เคยได้รับงบประมาณปรับปรุง มีนกพิราบจานวนมากมาอาศัยอยู่ มีรังแตน ผึ้งมาสร้าง
รัง และบางบริเวณมีน้าท่วมขัง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทางกายภาพต้องอาศัยงบประมาณจานวนมากในการ
ปรับปรุงให้เกิดความสวยงามเหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน แต่ที่มหาวิทยาลัยสามารถทาได้คือ การจัดระบบ
การจัดห้องเรียนให้มีความเพียงพอและสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความน่าสนใจและสวยงามได้ เพียงการ
สร้างระบบ รูปแบบและวินัยการใช้ห้องเรียนในแต่ละอาคารให้มีสุขอนามัยอยู่เสมอ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพัชรินทร์ สินธิพงษ์และคณะ (2559 : 17-18) ได้ทาวิจัยเรื่อง การประเมินรายวิชาในหลั กสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
กรณีศึกษากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร พบผลการประเมินวิธีการบริหารเพื่อสนับสนุนต่อการบรรลุจุดประสงค์ของ
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน ประสบความสาเร็จในระดับมาก นอกจากนี้ทั้ง 3 รายวิชา ยังพบ
ปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆในการบริหารจัดการ ซึ่งควรปรับปรุงเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ปัจจัย
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยังปัญหาอยู่เนื่อง ๆ เช่น จากสภาพของตัวอาคาร
ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณ และระบบการสื่อสาร จึงทาให้นักศึกษามีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ควรมี การ
พัฒนาและปรับปรุงให้มาก การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ได้มีการปรับปรุงจากเดิมมหาวิทยาลัยเคยมี
นโยบายให้มีการพัฒนามาจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2555 ซึ่งจะมีรายวิชากระจายอยู่ตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละคณะ จึงทาให้การบริหารจัดการส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคณะ ช่วงปี พ.ศ. 2558 เป็น
ต้ น มา ได้ มี แ นวคิ ด ให้ น ามารวมเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของส านั ก ส่ งเสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น แต่ มี ค ณะ
กรรมการบริหารจัดการแต่ละกลุ่มวิชาเข้าร่วมบริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2558 ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกาหนดให้ “วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพื่อ
เสริม สร้างความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู รณ์ โดยให้ ศึ ก ษารายวิชาต่ าง ๆ จนเกิ ด ความซาบซึ้ ง และสามารถติ ดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง” (ราชกิจจานุเบกษา. 2558 : 26) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัด
ประชุมสภาวิชาการในครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ามา
ดาเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จึงได้แต่งตั้งหัวหน้าสานักศึกษาทั่วไป เพื่อบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) และแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน 9 คน มีรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ และมีหัวหน้าสานักศึกษาทั่วไปเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่
กาหนดนโยบายและแผนงานในการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้
เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิติกร อ่อนโยนและ
คณะ (2559 : 5-6) การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์: กรณีศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป รูปแบบการเรียนการสอนควรมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่เป็นเพียงการ
บรรยายในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ควรมีการศึกษานอกสถานที่มากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอน
บรรยากาศทางกายภาพควรอยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สื่อการเรียนการสอน (LCD)
ควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ขนาดห้องเรียนควรเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาและไม่แออัดจนเกินไป เป็นต้น ทั้งนี้
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จะเห็ น ได้ ว่า การจั ด การศึ ก ษาหมวดวิชาศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ ป รับ ปรุ งตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ที่ ก ระทรวงศึ ก ษา
ประกาศใช้นั้นส่งผลให้มีการปรับปรุงสภาพทั่วไปมี ความสอดคล้องกันเป็นลักษณะกลาง ๆ ที่สามารถนามาใช้ให้มี
การพัฒนาตามกรอบแนวคิด ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นอกจากนั้นสภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนจะมีปัจจัยเอื้อที่มี ผลต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนจึงควรให้มี การจัดบรรยากาศให้เหมาะสมและหมั่ น
ตรวจสอบดูแล ปรับปรุง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1.1 สาหรับอาจารย์ผู้สอนพบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพห้องสาหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีห้องขนาดใหญ่ ห้องสอนรวม ปรับปรุงให้มีความพร้อม เพิ่มอุปกรณ์ภายใน จัดบรรยากาศให้สนับสนุนการเรียน
เพิ่ ม ความสะอาดและทั นสมัย บริเวณภายนอกห้อ งเรียนและใกล้เคีย งต้ องการความสงบ น่าดึงดูด ความสนใจ
ปรับปรุงห้องน้าและลิฟท์ควรทาความสะอาดและดูแลให้ดีตามความเหมาะสม รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
ผู้สอนส่วนใหญ่มีพร้อมแต่ควรปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน ควรมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ประสานงานอย่างน้อยคณะละคน ต้องการมีส่วนร่วมและทราบข้อมูลจานวนนักศึกษาลงทะเบียนล่วงหน้า
1.2 สาหรับนั กศึกษาพบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพห้ องสาหรับจัดกิจกรรมการเรียนต้องการ
อุปกรณ์ ที่ทัน สมัย กว้าง มีระบบสารสนเทศและอิ นเทอร์เน็ตอุปกรณ์ ที่ ทันสมัยครบวงจร เก็บเสียงและสะอาด
ต้องการให้เน้นเนื้อหาสาระ บางรายวิชาสอนเข้าใจ น่าสนใจ สนุกสนาน และใส่ใจนักศึกษาเป็นอย่างดี ให้มีการ
ปรับปรุงการประสานงาน พัฒนาเว็บไซค์สาหรับเข้าจองและลงทะเบียน อยากให้ผู้กู้กยศ.ได้จองครบทุกคน และการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าใจดี
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 จากปั ญ หาที่ พ บจากข้ อ เสนอแนะจากอาจารย์ ผู้ ส อนที่ ต้ อ งการให้ มี ก ารพั ฒ นาและสร้า ง
บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนให้เหมาะสมและส่งเสริมต่อแรงจูงใจของผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จึงควรจะมีการทาวิจัยเชิงสารวจระดับนโยบายของคณะเพื่อจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพห้องเรียนที่เหมาะสมเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
2.2 จากปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ใช้รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ควรจะมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนด้วยการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ของ
กลุ่มวิชาให้ มีความรู้ค วามเข้าใจกั น และส่งเสริมให้ร่วมแสดงออกถึงแนวคิดที่จะต้ องมีการพัฒ นาให้เกิดความ
ทันสมัย ตลอดจนมีการสร้างเอกสารประกอบการสอน ตาราหรือพัฒนาสู่การทาวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ เพื่อศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ และเพื่อนาเสนอแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ จานวน 268 คน จากจานวนบุคลากรทั้งหมด 885 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี รองลง
มามีอ ายุ ระหว่าง 41 – 50 ปี ระดับ การศึกษาของผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดั บการศึ กษาอยู่ในระดั บ
ปริญ ญาตรี รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับปริญ ญาโท หน่วยงานที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัด ได้แก่
สานักงานอธิการบดี รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับระดับความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมมีระดับความรู้ ความเข้า ใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ ด้านการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ฯ รองลงมา คือ ด้านการจัดทาแผน ฯ และด้านการปฏิบัติตามแผน ฯ ด้านที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความรู้ ความเข้า ใจน้อยที่สุด คือ ด้านการเตรียมการวางแผน ฯ ในการศึกษาระดับความ
คิดเห็นที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุด
คือ ด้านการจัดทาแผน ฯ รองลงมา คือ ด้านการเตรียมการวางแผน ฯ ด้านการปฏิบัติตามแผน ฯ และด้านการ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ฯ ตามลาดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามาถนา
เสนอแนวทางการพั ฒ นาและส่ งเสริม ความรู้ค วามเข้ าใจต่อ การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การเชิงกลยุ ท ธ์ข องบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดังนี้ 1.คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ฯ ควรสนับสนุนให้มีการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ให้แก่บุคลากรใน
ระดับผู้บริหารทั้งระดับต้น และระดับกลาง รวมทั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงานของคณะวิชาและส่วนงาน
สนับสนุน และควรสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานด้านแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฯ แห่งอื่นๆ
ทั้งมหาวิทยาลัยในสังกัดภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ประยุกต์ใช้ให้เป็ น
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ฯ 2. มหาวิทยาลัย ฯ ควรกาหนดเป็นนโยบายด้วยการจัดให้มีการนาแผนกลยุทธ์ การ
ดาเนิ น พั น ธกิจ อุด มศึ กษาสู่ก ารปฏิ บั ติ ในเชิ งรุ ก มุ่ งเน้ น การคิด ในเชิ งกลยุ ท ธ์ม ากยิ่ งขึ้น โดยเฉพาะการกาหนด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการจัดทาแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ฯ และมีการวิเคราะห์สิ่ง
ที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละส่วนงานว่ามีแนวทางหรือสิ่งที่จะดาเนินงานอย่างไรเพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่
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แต่ละส่วนงานและมหาวิทยาลัย ฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 3. ควรกาหนดให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ วิเคราะห์
สิ่งที่เป็นข้อจากัดหรืออุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ ของแต่ละส่วนงาน เพื่อนามาเป็นข้อมูล
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ภายในมหาวิท ยาลั ย ฯ เพื่ อ นามาใช้เป็ น ข้อมู ลประกอบในการจัด ท าแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ฯ เพื่อป้องกันปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป และควรให้ความสาคัญกับการประเมินผล
การดาเนินงานของส่วนงานตน โดยเฉพาะการกาหนดเป้าหมาย / เป้าประสงค์และตัวชี้วัดการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ฯ รวมทั้งเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการประเมินผล เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนา
ส่วนงานให้ก้าวหน้าขึ้นต่อไป
คาสาคัญ : ความรู้ความเข้าใจ, การจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
Abstract
Study on the Action Plan's strategic personnel. This study aims to understand the
strategic action plan of the staff member only. To study the problems and difficulties in the
preparation of the strategic action plan of the staff member only. And to propose ways to
strengthen their knowledge. An understanding of the strategic action plan of the staff member
only. The sample used in this study is a staff member only 268 people of all personnel of 885
people and the tools used in the research are questionnaires, the researchers have gathered data
and statistics the average percentage. standard deviation.
The results showed that the majority of respondents were female. And between the
ages of 31-40 years, Subordinate between the ages of 41-50 years. The level of education of the
majority of respondents. A degree is a bachelor's degree. A second study in the master's level.
The agency respondents are under the Office of the President, followed by the Faculty of
Science and Technology. Respondents have the level of knowledge. An understanding of the
strategic action plan. The overall level of knowledge. Understanding is moderate Considering it
was found that the respondents had knowledge level. Understanding the most common side tracked. Evaluation of compliance with the plan, followed by the preparation of the plan and the
implementation plan of the respondents have a level of knowledge. Minimal understanding is
the preparation of a plan to study the extent of the problems and difficulties in the preparation
of the strategic action plan of the staff member only. Overall, the average level. Evaluation of
the implementation of the order from the data analysis. The analysis of data Can take propose to
develop and promote a better understanding of the action plan's strategic personnel. 1. The
senior management of the university should be encouraged to organize workshops to increase.
understanding of the strategic action plan. The staff at the executive level for both beginner and
intermediate levels, including the personnel responsible for the preparations of the Faculties and
Support section. And management should be encouraged to study about the development plan
of the university campus under either of the other public and private data were compared.
Analysis application provides a benefit to the University. 2. The University should establish a
policy for providing strategic leadership. To carry out its mission of higher education into practice
proactive. Focusing on strategic thinking even more. In particular, the vision Strategic Action Plan
in line with the strategic plan of the university and analyzing things that reflect the uniqueness of
each segment that approach or what to do, how to contribute to the goals of each segment and.
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the University has targeted. 3. Should all the segments within the university to analyze what are
the limitations or barriers to the implementation of the action plans of each segment. To bring a
knowledge exchange between the university to adopt a development plan consisting in the
university to prevent the risks that will arise in the future. And priority should be given to
assessing the performance of its segments. The target / goals and indicators for the
implementation of the Action Plan, as well as tools to be used in the evaluation. The data were
used to develop a plan for the work to progress further.
Keywords: knowledge, Strategic Action Plan
บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นสถาบันอุ ดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารงานด้าน
การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นระบบและกลไกที่ชัดเจนโดยมีการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
นามาใช้จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะยาว 5 ปี มีการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อการดาเนินพันธกิจอุดมศึกษา
รายปีงบประมาณโดยมีการแปลงแผนกลยุทธ์ระยะยาว ดังกล่าวไปสู่แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Action Planning)
ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งได้กาหนดให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
โดยมีการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ฯ การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ์ในทุกสิ้นปีงบประมาณ นอกจากนี้ยังกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินโครงการและกิจกรรมที่ได้
ดาเนินการมาแล้ว โดยให้รายงานผลการดาเนินงานแบบไตรมาส การดาเนินงานตามระบบขั้นตอนดังกล่าวมานี้ ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัย ฯ จึงได้กาหนดให้บุคลากรทุกส่วน
งานมีส่วนร่วมในการวางแผนและดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการเป็นประจาทุกปีงบประมาณโดยแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวมีการดาเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และที่สาคัญคือ แผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่กาหนดไว้ในแต่ละปีโดยแผนปฏิบัติการประจาปีที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้หน่วยงานต่าง
ๆ จัดทาขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงขอบเขตในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน แสดงเป็นรูปธรรมจากโครงการและ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการจากผู้บริหารโดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
งบประมาณ ขั้นตอนการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการในแต่ละโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน สามารถที่
จะนาไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานได้
แม้ ว่ าการด าเนิ น งานด้ า นการวางแผนและพั ฒ นาซึ่ งมี อ ยู่ อ ย่ างเป็ น ระบบ แต่ อ ย่ างไรก็ ต ามในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีของมหาวิทยาลัย ฯ เกิดปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินการ จาก
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของกองนโยบายและแผน สังกัดสานักอธิการบดีในรอบปีงบประมาณ 2559
- 2560 พบว่า การจัดทาแผนปฏิบัติการของส่วนงานต่าง ๆ เกิดปัญหาในการดาเนินงานหลายด้าน อาทิเช่น
1. ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พบว่า การเขียนแผนปฏิบัติการในเรื่องของการ
ระบุวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้และเกณฑ์การบรรลุเป้าหมาย การจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ส่วนงานกาหนดขึ้น หลาย
ส่วนงานยังกาหนดไม่ชัดเจน ครอบคลุม รวมทั้งการกาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินงานของ แต่ละโครงการ
และกิจกรรมยังคลุมเครือไม่แน่นอน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาความล่าช้าในการดาเนินงานจัดทาแผน การจัดส่ง
แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานมายังกองนโยบายและแผนเพื่อดาเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และสรุปผล
ตัวอย่างเช่น ในการกาหนดการจัดส่งแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ซึ่งกาหนดให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยฯ ยังคงมี
หน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจในการดาเนินการและจัดส่งล่ าช้ากว่าที่กาหนดไว้ทาให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้
ตามระยะเวลาที่กาหนด บางส่วนงานจัดส่งข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
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2. ด้านการดาเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน พบว่า ในด้านการ
นาเสนอขออนุมัติโครงการหลายหน่วยงานยังเขียนเอกสารเสนอโครงการที่ ไม่ตรงตามหลักวิชาการ ความไม่ชัดเจน
ในการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมายเชิ งปริ ม าณ และเชิ งคุ ณ ภาพ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วิ ธีก าร ขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานที่มีการเขียนอย่างสั้น ๆ ไม่ชัดเจน รวมทั้งปัญหาการใช้แบบฟอร์มโครงการที่ผิดรูปแบบ การจัดเอกสาร
ประเมินผลโครงการก็พบปัญหาในทานองเดียวกัน และพบว่าหลายส่วนงานจัดทาการประเมินผลโครงการล่าช้ากว่า
วันที่ส่วนงานนั้นระบุไว้ในโครงการ
3. ด้านการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่
3.1 การจัดทารายงานผลการดาเนินการ พบว่า ในส่วนของการเขียนรายงานมีหลายส่วนงานที่มี
การรายงานผลไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่กาหนดไว้อีกทั้งยังไม่ระบุเหตุผลของการดาเนินโครงการ
หรือกิจกรรมที่ไม่ได้ดาเนินการ ตลอดจนปัญหาและ อุปสรรคในการดาเนินงาน กองนโยบายและแผนได้ติดตามและ
ขอให้ดาเนินการชี้แจงเหตุผลของการไม่ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม นอกจากปัญหาการเขียนรายงานผลการ
ดาเนินการหลายหน่วยงานยังดาเนินการจัดส่งรายงานมายังกองนโยบายและแผนล่าช้า ทาให้มีผลต่อการตรวจสอบ
เพื่อนาสรุปรายงานเสนอผู้บริหารล่าช้าตามไปด้วย
3.2 การจัดทารายงานประเมินผลการดาเนินงานการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
พบว่ามีหลายหน่วยงานที่มีการเขียนรายงานผลโดยไม่ระบุว่าการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนบรรลุผลหรือไม่
และการไม่ให้เหตุผลที่โครงการ/กิจกรรมไม่ได้ดาเนินการ ความไม่สอดคล้องของการระบุการบรรลุเป้าหมาย และไม่
บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมจากตัวชี้วัดที่ตั้งไว้และปัญหาการจัดส่งรายงานล่าช้า
จากปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานดังที่กล่าวมานี้ นับเป็นประเด็นที่สาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการ
ดาเนินงานด้านแผนงานของมหาวิทยาลัยฯ ทาให้เข้าใจได้ว่าบทบาทของบุคลากรแต่ละส่วนงานที่จะมีส่วนร่วมต่อ
การดาเนินงานด้านแผนพัฒนามหาวิทยาลัยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนและ
จัดทาแผนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ คณะผู้วิจัยในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนและ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยฯ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกล
ยุทธ์ประจาปีงบประมาณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งครอบคลุมการดาเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ
ตั้งแต่ขั้นการเตรียมการวางแผน การจัดทาแผน การปฏิบัติตามแผน และการติดตามประเมินผล เพื่อนาข้อค้นพบที่
ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ อีกทั้งช่วยให้บุคลากรได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนแสวงหาแนวทางแก้ไขในการเพิ่มเติม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการจัดทาแผนและการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเพื่อให้การ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ งกลยุ ท ธ์ ข องบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3. เพื่อนาเสนอแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการเชิงกลยุทธ์
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการ
การจัดทาแผนการปฏิบัติราชการเป็นการแปลงกลยุทธ์ที่กาหนดโดยผลผลิต/โครงการเข้าสู่ภาคปฏิบัติ
โดยที่ผลผลิต/โครงการภายใต้แผนงบประมาณจะมีข้อมูลหลักสาหรับการจัดทาแผนการปฏิบัติงานอย่างน้อย 5
ประการ ได้แก่
1. กลยุทธ์ของหน่วยงานระดับกรมและเป้าหมายการให้บริการที่ชัดเจน
2. โครงสร้างผลผลิต (Output Structure) ที่ตอบสนองกลยุทธ์ของหน่วยงาน
3. กิจกรรมหลัก (Main Activities) ของแต่ละผลผลิต (Output)
4. บุคลากร (Personnel) ของหน่วยนาส่งผลผลิต
5. ประมาณการงบลงทุนและงบดาเนินงานของโครงการ (Fixed Cost and Operating Cost)
การนาแผนของผลผลิต /โครงการมาแปลงเป็น แผนปฏิ บัติก าร (Implementation Plan or Action
Plan) มีข้อปฏิบัติสาคัญประกอบด้วย การกาหนดและการควบคุมผลที่ต้องการด้านการปฏิบัติงาน – ค่าใช้จ่าย เวลา (Performance – Cost - Time) พร้อมกับการพิจารณาปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่เอื้อและไม่เอื้อ
ในกระบวนการปฏิบัติงาน และอาจจะต้องศึกษาปัญหาเกี่ยวกับเทคนิค (Technical Issues) ในกระบวนการ เช่น
ปัญหาเกี่ยวกับการนาวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นทางเลือกมาใช้ การจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติจากภายในและภายนอก
โครงการ และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ข้อมูลหลักสาหรับการจัดทาแผนการปฏิบัติการและประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยภายในโครงการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการกาหนดผลที่ต้องการด้านการปฏิบัติงาน – ค่าใช้จ่าย - เวลา
(Performance – Cost - Time)
กระบวนการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
กระบวนการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ขั้นตอนในการวางแผนที่ ผู้บริหารและบุคลากรของ
คณะวิชาหรือส่วนงานสนับสนุนวิชาการร่วมกันสร้างแผนของคณะวิชา ส่วนงานสนับสนุนวิชาการและมหาวิทยาลัย
กระบวนการวางแผนเริ่มจากการนาแผนกลยุทธ์มาใช้เป็นแนวทางและใช้เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานในการกาหนด
โครงการ หรือ กิจกรรม จากนั้น จึงจัด ทารายละเอี ยดของโครงการ หรือ กิจกรรม ดังนั้น ก ระบวนการวางแผน
ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์สรุปได้ ดังนี้
1. การเตรียมการเพื่อวางแผน (Prepare for plan or plan to plan)
คณะวิชาและส่วนงานสนับสนุนวิชาการต้องศึกษาถึงนโยบายและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาให้
เข้าใจ รวมทั้งเข้าใจภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะวิชาส่วนงานสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบ กาหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับส่วนงานไว้ให้ชัดเจน ศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
คณะวิชาหรือส่วนงาน และรวบรวมข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องในการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
2. การสร้างแผน (Plan Formulation)
เป็นขั้นตอนในการกาหนดแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ใน
ขั้นที่ 1 และนามาประมวลวิเคราะห์เพื่อดาเนินการสร้างแผนซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยในการกาหนดคุณภาพ
และมาตรฐานงานที่จะปฏิบัติการพิจารณาทางเลือกในการดาเนินการการวิเคราะห์ทางเลือก การประเมินและ
ตัดสินใจเลือกทางเลือก การกาหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การกาหนดทรัพยากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการเขียนแผนให้มีความชัดเจน
3. การปฏิบัติตามแผน หรือการนาแผนไปปฏิบัติ (Plan Implementation)
เป็นขั้นตอนที่จะต้องกาหนดบุคคลที่เป็นผู้รบั ผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ หรือ ในการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่จะทาหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน และการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามแผน
ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นที่จะก่อให้เกิดผลสาเร็จ การกาหนดรูปแบบการประสานงาน การให้ความช่วยเหลือ และการให้
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คาแนะนาในการปฏิบัติงานตลอดจนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถใช้เทคนิค
ต่ า ง ๆ เช่ น PPBS (Programmer Performance Budgeting System) PERT (Program Evaluation Reviews
Technique) CPM (Critical Path Method) หรือ Gantt Chart เข้ามาช่วยในการควบคุมงานก็ได้
4. การประเมินผลแผน (Plan Evaluation)
เป็นการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงไรการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน อาจประเมินโดยยึดแนวทางต่าง ๆ ดังนี้
4.1 การประเมินผลโดยยึดการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนรวม ซึ่งเป็นการวัดผลการปฏิบัติงาน
เทียบกับเป้าหมายของแผนงานที่ได้วางไว้ว่าการปฏิบัติตามแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร
4.2 การประเมินผลโดยใช้ความคิดเชื่อมระบบ (System approach) เป็นการวัดผลที่ดูทั้งระบบ
ของการดาเนินงานตามแผนตั้งแต่เรื่องของปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการในการดาเนินการหรือวิธีการทางาน
(Process) ว่าจะมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงใด ปัจจัยนาออกหรือผลงาน (Output) ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
และดูว่ามีผลย้อนกลับ (Feedback) และผลกระทบ (Impact) อย่างไร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง พบว่ามีงานวิจัยที่สามารถนามาใช้เป็นแนวทางการศึกษาในครั้งนี้
ได้แก่
ชานาญ บูรณโอสถ (2547) ได้ทาการศึกษา เรื่อง “กระบวนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี
การดาเนินการในกระบวนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในด้านการเตรียมวางแผน การวางแผน การนาแผนไป
ปฏิบัติการติดตามและประเมินผล การทบทวน ปรับแผนหรือจัดทาแผนใหม่ที่เป็นระบบชัดเจนมีปัญหาค่อนข้างน้อย
สาหรับผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพัฒนาส่วนใหญ่เป็นคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ อธิการบดี
รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณบดีผู้อานวยการศูนย์/สานัก สาหรับในด้านคณาจารย์บุคลากรทั่วไป นักศึกษา
ศิษย์เก่า หรือบุคคลภายนอกยังมีส่วนร่วมน้อย
ปาริฉัตร ตั้งพันธประเสริฐ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา พนักงานของบริษัทเธียรสุรัตนจากัด” พบว่า พนักงานมีเพศแตกตางกันมีผล
การปฏิ บั ติงานแตกตางกั น อยางมี นั ยส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .01 โดยพนัก งานชายมี ผลการปฏิ บั ติงาน สูงกวา
พนักงานหญิง สวนพนักงานที่มีอายุสภาพการสมรส และระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีผลการปฏิบัติงานไมแตกตา
งกัน อยางมี นัยส าคั ญ ทางสถิต และพนั กงานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ องคการโดยรวมแตกตางกัน มีผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสาคญทางสถิติเมือ่ พิจารณาความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการเปนรายด
าน พบวาดานนโยบายและการบริหารและดานสินคาและบริการแตกตางกัน มีผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยาง
มีนัยสาคัญทางสถิต

336

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
กระบวนการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
- การเตรียมการเพื่อ
ปัจจัยด้าน
วางแผน
ประชากร
- เพศ
- การจัดทาแผน
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- การปฏิบัติตามแผน
- ตาแหน่ง
- อายุงาน

ตัวแปรตาม
แนวทางในการจัด
ทาแผน ฯ
- การเตรียมการเพื่อ
วางแผน
- การจัดทาแผน
- การปฏิบัติตามแผน
- การติดตามและ
ประเมินผล

- การติดตามและ
ประเมินผล
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 885 คน (ข้อมูล ณ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 268 คน ในการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (1971 : 608 – 609) และในการเลือกตัวอย่างใช้วิธีใน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จานวนตามต้องการ
โดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ให้ได้ครบตามจานวนของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ
ความรู้ ความเข้าใจการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ และข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถาม เรื่อง“การศึกษาแนวทาง
การจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ” ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยกรอกข้อมูล และทาการนัดหมายในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมายังผู้วิจัย น า
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อนาไปบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่
สังกัด ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (closed - ended) โดยมีระดับการวัดดังนี้
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เพศ ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
อายุ ระดับการวัดแบบเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ระดับการศึกษา ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
หน่วยงานที่สังกัด ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ ความเข้าใจการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ข องบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย ด้านการเตรียมการวางแผน ด้านการจัดทาแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน
และด้ านการติ ดตาม ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ตามแผน โดยลั ก ษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (closed ended)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกล
ยุทธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย ด้านการเตรียมการวางแผน ด้านการจัดทาแผน ด้าน
การปฏิบัติตามแผน และด้านการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน โดยลักษณะของแบบสอบถามแบบปลาย
ปิด (closed - ended)
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติประมวลผลข้อมูลจัดทา
ตารางสถิติเพื่อนาเสนอและสรุปผลการวิจัย สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามกาหนดดังนี้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร โดยใช้ค่าร้อยละ (Percent)
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้ ความเข้าใจการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกล
ยุทธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใช้วิธี
สรุปสังเคราะห์ข้อความจากข้อคาถามปลายเปิด (Content analysis)
ผลการศึกษา
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 70.10 และเป็นเพศ
ชาย จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 29.90 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ
58.60 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จานวน
28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 และมีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 ตามลาดับ ระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 181 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.50 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 และ มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาเอก จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 ตามลาดับ หน่วยงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัด
ได้แก่ สานักงานอธิการบดี จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.90 และมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดอยู่ ดังนี้ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 คณะครุศาสตร์ จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 คณะวิทยาการจัดการ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
5.60 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 10 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 3.70 สานักศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 และโครงการบัณฑิตศึกษา จานวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามลาดับ
2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ใน
ภาพรวมมีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.32 , S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ ด้านการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผน ฯ ( X = 3.34 , S.D. = 0.31) รองลงมา คือ ด้านการจัดทาแผน ฯ ( X = 3.32 , S.D. = 0.34) และ
ด้านการปฏิบัติตามแผน ฯ ( X = 3.32 , S.D. = 0.17) ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความรู้ ความเข้าใจน้อย
ที่สุด คือ ด้านการเตรียมการวางแผน ฯ ( X = 3.31 , S.D. = 0.17)
3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
ของบุ ค ลากรมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ สุ ริน ทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดั บ ปานกลาง ( X = 3.32 , S.D. = 0.13) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านการจัดทาแผน ฯ ( X =
3.33 , S.D. = 0.21) รองลงมา คือ ด้านการเตรียมการวางแผน ฯ ( X = 3.32 , S.D. = 0.18) ด้านการปฏิบัติตาม
แผน ฯ ( X = 3.31 , S.D. = 0.18) และด้านการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ฯ( X = 3.31 , S.D. =
0.18) ตามลาดับ
4. ข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4.1 ด้านการวางแผน
- ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่กากับดูแลส่วนงานเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
- ควรจัดให้มีการอบรม ประชุม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผน ฯ อย่างต่อเนื่อง
- ควรมีการประชุมชี้แจงการจัดทาแผนปฏิบัติการโดยให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน
- ผู้บริหารแต่ละส่วนงานควรให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผน ฯ โดยจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการจัดทาแผน ฯ ของแต่ละส่วนงาน
4.2 ด้านการจัดทาแผน
- ควรกาหนดให้มีระยะเวลาในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ฯ อย่างน้อย 1 – 2 เดือน
4.3 ด้านการปฏิบัติตามแผน
- กาหนดให้มีการดาเนินงานตามแนวทางของแต่ละกลยุทธ์ให้ชัดเจน ส่วนงานสนับสนุนและ
คณะควรดึงจุดเด่นของงานในปีการศึกษานั้น ๆ ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่าดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
4.4 ด้านการติดตาม การประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
- ควรมีการจัดทาสรุปการประเมินผลปัญหาการดาเนินงานของแต่ละส่วนงานเป็นรูปเล่มที่
ชัดเจน และนามาเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย ฯ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษาแนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในครั้งนี้ มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับจากค่า
คะแนนเฉลี่ย ของระดั บความรู้ ความเข้า ใจจากมากไปหาน้ อยได้ดั งนี้ คือ ด้านการติด ตามการประเมิ นผลการ
ด าเนิ น งานตามแผน ฯ ด้ า นการจั ด ท าแผน ฯ ด้ านการปฏิ บั ติ ต ามแผนฯ และด้ านการเตรี ย มวางแผน ฯ นั่ น
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หมายความว่าบุค ลากรของมหาวิทยาลัย ฯ ได้มุ่ งเน้ น ด้านการติด ตามการประเมิ นผลการด าเนิ น งานตามแผน
มากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าในด้านการเตรียมวางแผนซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนเริ่มแรกที่สาคัญของการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ ฯ แต่อยู่ในลาดับท้ายสุด ซึ่งการเตรียมวางแผนถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญของการบริหารองค์กร
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุทัย บุญประเสริฐ (2537 : 19) ที่กล่าวไว้ว่า การเตรียมวางแผนถือเป็นเครื่องมือที่
สาคัญ ยิ่งของการบริหารและจัดการของหน่วยงานและระบบบริหารทั้งระบบ เป็นการพยายามขององค์กรและ
หน่วยงานในการกาหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติจัดทาเพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร
2. สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ฯ ซึ่งภาพรวมจากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้
ว่า ทั้งในด้านการเตรียมวางแผน ด้านการจัดทาแผน ด้านการปฏิบัติตามแผนฯ และด้านการติดตามการประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน พบปัญหาซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจค่ อนข้างน้อย
ในเรื่องของการจัดทาแผนปฏิบัติการ ฯ, ประสบการณ์ในการจัดทาแผน, การได้คาแนะนาจากผู้บังคับบัญชา, การมี
ระยะเวลาที่จากัดในการจัดทาแผน, ปัญหาการกาหนดเป้าประสงค์การกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การบรรลุเป้าหมาย,
การไม่ได้กาหนดงบประมาณไว้, ตลอดจนการกาหนดผู้รับผิด ชอบที่ชัดเจน และขาดการนาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ประเมินผลมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชานาญ บูรณโอสถ (2547 : 119) ที่
ศึกษากระบวนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมวลปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดแผนพัฒนาสถาบันและหน่วยงาน ได้แก่ บุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดทาแผน การขาด
ข้อมูลสารสนเทศในการจัดแผน ระยะเวลาการดาเนินงานไม่เหมาะสม ขาดการกากับควบคุมติดตามและประเมินผล
รวมทั้งขาดการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและหน่วยปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ในระหว่างการศึกษาและเสร็จสิ้น การศึก ษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยค้ นพบประเด็นที่ น่ าสนใจที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ส่งเสริมสนับสนุนการความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงกล
ยุทธ์ในมิติต่าง ๆ ซึ่งสามารถที่จะนามาพัฒนาเป็นโจทย์เพื่อการศึกษาในโอกาสต่อไปได้ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ์ในเชิงลึกเพิ่มเติม เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้กรอกข้อมูลส่วนใหญ่ไม่แสดงความคิดเห็นในส่วนที่
เป็นข้อคาถามปลายเปิดซึ่งให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทา
แผนปฏิบัติการฯ โดยคณะผู้วิจัยคาดหวังว่าจะได้รับ ข้อมูลในส่วนนี้เป็ นจานวนมากพอที่จะสรุปสังเคราะห์เป็ น
ประเด็นเพื่อชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากทุกคณะวิชาและส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
2. ควรมี ก ารศึ กษาถึ งปั จจั ยที่ เป็ น อุ ป สรรคและหรือ ส่งเสริมการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ การฯ
โดยเฉพาะในส่วนของการดาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ ตามประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคหรือส่งเสริมต่อการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ฯ การส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การสารวจประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์วัสดุเทคโนโลยีสื่อโสตทัศนูปกรณ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ฯการให้บริการนักศึกษาของแต่ละส่วนงาน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากเพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาภาพรวมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ฯ และแต่ละส่วน
งาน
3. ควรจัดให้มีการศึกษาสารวจข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบและ
ชัดเจนทั้งในลักษณะข้อมูลย้อนหลังราย 5 ปี 10 ปี ข้อมูลรายปี เช่น ข้อมูลด้านนักศึกษา ข้อมูลด้านหลักสูตร ข้อมูล
ด้านบุคลากร ข้อมูลงบประมาณการดาเนินการ ข้อมูลด้านการจัดบริการวิชาการแก่สังคม ข้อมูลด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยมีการจัดทาเป็นรายงานรูปเล่ม เพื่อประโยชน์ใน
การสืบค้น และเป็นสถิติย้อนหลังเพื่อฉายภาพให้เห็นการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ที่ผ่านมา และเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การกาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ในอนาคต
340

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

เอกสารอ้างอิง
กลุ่มงานแผนและพัฒนา สานักอธิการบดี. (2550). คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยคริส
เตียน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยคริสเตียน.
ชานาญ บูรณโอสถ. (2547). กระบวนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล. วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดิลก บุญเรืองรอด. (2534). การวางแผนการศึกษา. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา.
ธนกร เอกเผ่าพันธ์. (2543). การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ. นครปฐม : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
วีระกุล ชายผา. (2531). การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เสนาะ กลิ่นงาม. (2542). การวางแผนและการบริหารโครงการ. เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.

341

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

ศึกษาปัญหาในการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี
เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม นวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ
และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
The Study of Problems in Budget Request Preparation
for Research and Innovation Integration: A Case Study of the 4th Target Creating Research Personnel and Innovations, Innovations, and Developing an
Ecological System and a Strong Network of Research and Innovation.
ธิดารัตน์ บุญแปลง1 และ อรวรรณ มิถุนดี2
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Tidarach Bunplang1 and Orawan Mitoondee2
Research and Development Institute, Surindra Rajabhat University
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง 2) เพื่อนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการ
วิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ด้วยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจงผู้ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท าค าของบประมาณบู ร ณการวิ จั ย และนวั ต กร รมเป้ า หมายที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมจานวน 13 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผลที่ได้ พบว่า
ผลการศึกษาปัญหาการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้าง
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง พบว่า
มหาวิทยาลัยยังไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ กลั่นกรองแบบเสนอคาของบประมาณ
เป้าหมายที่ 4 ที่เป็นระบบ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะเป็นเพียงการรวบรวมเพื่อนาส่งสานักงบประมาณ และปัญหา
ด้านการขาดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการจัดทาคาของบประมาณ
เป้าหมายที่ 4 ไม่มีความเข้าใจ ความชานาญในการเขียนแบบเสนอโครงการ และต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ทาให้
ไม่มี เวลาในการศึ กษางานเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ความชานาญ ในการจัด ทาค าของบประมาณบู รณาการวิจัย และ
นวัตกรรม เป้าหมายที่ 4
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์
กลั่นกรองแบบเสนอคาของบประมาณ เป้าหมายที่ 4 ที่เป็นระบบ และควรส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนการเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้อง และจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการ
จัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 เผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไว้สาหรับเรียนรู้
ประกอบการปฏิบัติงาน และควรส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรตระหนั ก ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานด้วยความ
รอบคอบ หมั่ น ศึ ก ษาหาความรู้อ ยู่ ต ลอดเวลา และมี จิ ต ใจเสี ย สละต่ อ การปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ปัญหาในการจัดทาคาของบประมาณ, งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4
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Abstract
The objectives of this qualitative research were: 1) to study problems in budget
request preparation for research and innovation integration of the 4th target – creating research
personnel and innovations, innovations, and developing an ecological system and a strong
network of research and innovation; and 2) to provide guidelines for a correction of problems in
budget request preparation for research and innovation integration. 13 participants were selected
purposively from SRRU’s personnel involved in the budget request preparation for research and
innovation integration of the 4th target. Data were collected through an interview and a review of
related research and literature.
Owing to the problems in budget request preparation for research and innovation
integration of the 4th target, the study showed that there is no systematic analytical and
screening approach for a budget request proposal of the 4th target provided by SRRU. In the past,
the university only collected the budget request proposal and forwarded them to Bureau of the
Budget. Another problem is lack of knowledge and understanding of the personnel involved in
the budget request preparation. Further, the participants revealed that they have insufficient
understanding and budget request proposal writing skills. In addition, they also mentioned that
they are responsible for many duties; thus; they have no time to develop knowledge and skills
concerning a preparation of budget request for research and innovation integration of the 4 th
target.
According to guidelines for a correction of problems in budget request preparation for
research and innovation integration, a systematic analytical and screening approach for a budget
request proposal of the 4th target should be provided by the university. The personnel involved
in the budget request preparation should be supported with an opportunity to learn and train
more about the work. Also, a manual of budget request preparation should be provided and
published for concerning people as a working reference. Finally, a realization of cautious and
sacrificial working should be promoted to the personnel involved in a budget request preparation
to increase their working effectiveness.
Keywords: problems in budget request preparation, budget for research and innovation
integration of the 4th target
บทนา
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถนาพา
ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้าและกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
รวมถึงทาให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยคณะอนุกรรมการ
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดทา “ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)” ขึ้นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทางของประเทศในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้จริง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ สามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
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การพั ฒ นาสังคมอย่างส าคั ญ สร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยี รองรับการเติบ โตในระยะยาว โดยค านึ งถึ ง
แนวโน้มหลักในสังคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร โลกาภิวัตน์และตลาดในอนาคต การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ความท้าทายด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระแสสังคมฐานความรู้ การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ระดับประเทศ และภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกาลังอานาจแห่งชาติ
เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 20 ปี ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” (สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ, 2560)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้ประกาศแนวทางทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการ
การวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยมีประเด็นสาหรับใช้ในการจัดทาข้อเสนอแผนงาน จานวน 4
เป้าหมายประกอบด้วย
เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน และ
ความมั่นคง
เป้าหมายที่ 3 แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยี
เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศและเครือข่ายการ
วิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560)
โดยเป้าหมายที่ 1 – 3 จะมีตัวชี้วัดแนวทางการดาเนินงาน คือ เป็นงบประมาณเพื่อการผลิตผลงานวิจัย
ในแต่ละด้านตามแนวทางการดาเนินงานในแต่ละเป้าหมาย ส่วนเป้าหมายที่ 4 จะมีตัวชี้วัดแนวทางการดาเนินงาน
คือ เป็ นงบประมาณเพื่ อพัฒ นาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม บัญ ชีนวัตกรรมและบัญ ชี
สิ่งประดิษฐ์ และรวมถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจอย่างหนึ่ง
ที่มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสาคัญ มาอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒ นาด้านการวิจัย โดยมี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2548 จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ โดยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ นโยบายการส่ งเส ริ ม การวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานงาน และส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรทุกสายงานมาอย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย เพื่อการผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณค่า ทั้งในการพัฒนาเชิงวิชาการและเพื่อการใช้ประโยชน์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดงานวิจัย ใน
การนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านการวิจัย จึ ง
ได้มีการเสนอของบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทาแบบเสนอโครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4
จานวน 4 โครงการ จานวนเงินโดยรวม 2,782,520 บาท และได้การอนุมัติจัดสรรงบประมาณจานวน 2 โครงการ
ได้ แ ก่ โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรวิ จั ย จ านวนเงิ น 500,000 บาท และโครงการห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการวิ จั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ จานวนเงิน 900,000 บาท คิดเป็นจานวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,400,000 บาท โดย
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการดาเนินโครงการคือ เพื่อใช้งบประมาณในการพัฒนานักวิจัย และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย ทั้งนี้คณะผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาคาของบประมาณ เห็นว่า
งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 เป็นงบประมาณที่สามารถนามาใช้บริหารจัดการด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานักวิจัย หรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ห้องปฏิบัติการวิจัย / เครื่องมืออุปกรณ์วิจัย ฯ ซึ่งจะ
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เป็ น ประโยชน์ ในการรองรับ การพั ฒ นาด้ านการวิ จั ย อย่ า งยิ่ ง แต่ ในระยะเวลาที่ ผ่ านมาพบว่ าการจั ด ท าค าขอ
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 ยังประสบปัญหาในด้านโครงการที่เสนอขอไปไม่ได้รับการ
อนุมัติ หรือถูกตัดทอนงบประมาณไป จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเลือกศึกษาปัญหาในการ
จัดท าค าของบประมาณบู รณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้ าหมายที่ 4 เพื่ อ ให้ท ราบถึงปัญ หาในการจั ดท าค าขอ
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 และเพื่อนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
จัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และเป็น
แนวทางในการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัย
และนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็งต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้าง
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัย
และนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
ทบทวนวรรณกรรม
คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใช้
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกาลังอานาจแห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน20 ปี ด้วยความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน ที่ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ไว้ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า งความมั่ งคั่ งทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งมี 5 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ 2) เศรษฐกิจดิจิทัลและ
ข้อมูล 3) ระบบโลจิสติกส์ 4) การบริการมูลค่าสูง และ 5) พลังงาน
ยุท ธศาสตร์ที่ 2 การวิจั ยและนวัต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี 5 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 2) คนไทยในศตวรรษที่ 21 3) สุขภาพและ
คุณภาพชีวิต 4) การบริหารจัดการนา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และ 5) การกระจายความ
เจริญและเมืองน่าอยู่
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 การวิ จัย และนวัต กรรมเพื่ อ การสร้า งองค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานของประเทศ ซึ่ งมี 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) องค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน 2) องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคม และ
ความเป็นมนุษย์ และ 3) การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ซึ่งมี 7 ประเด็น ยุท ธศาสตร์ ประกอบด้ วย 1) การปรับ ระบบวิจั ยและนวัตกรรมของประเทศ 2) บุค ลากรและ
เครือข่ายการวิจัย 3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย 4) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 5) ระบบแรงจูงใจ 6) โครงสร้าง
พื้นฐานคุณภาพแห่งชาติ และ 7) โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อ ต่อยอดอุตสาหกรรมการเกษตร
และสุขภาพ (สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ,2560)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ประกาศแนวทางทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัย
และนวั ต กรรม ประจาปี งบประมาณ 2562 โดยมี ป ระเด็ น ส าหรั บ ใช้ในการจั ด ท าข้อ เสนอแผนงาน จ านวน 4
เป้าหมายประกอบด้วย
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เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
และความมั่นคง
เป้าหมายที่ 3 แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ ความรู้พื้นฐานของประเทศ
และขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศและเครือข่าย
การวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560)
แนวทางการจัดทางบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งแนวทางการจัดทางบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2562 เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และ
เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ดังนี้
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ
1) บุคลากรด้านการวิจยั และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 123,000 คน
2) มูลค่าการลดหย่อนภาษีคา่ ใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
3) หน่วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานการวิจัยด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
4) ผู้รับบริการด้านมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
5) ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการขอรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
6) อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
แนวทางดาเนินงาน
1) บุคลากรและเครือข่ายวิจยั
2) เขตเศรษฐกิจและนวัตกรรม
3) มาตรการแรงจูงใจ
4) โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดแนวทางดาเนินงาน
1) บุคลากรและเครือข่ายวิจยั
1.1 จานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
2) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
2.1 เกิดแผนงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของแผนงานทั้งหมด
3) มาตรการแรงจูงใจ
3.1 รายการสินค้าและรายการบัญชีนวัตกรรมเกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐเป็นจานวนไม่น้อย
กว่า 10 รายการ
3.2 มีจานวนนวัตกรรมที่ขึ้นบัญชีจานวน 80 ราย
4) โครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม
4.1 จานวนการใช้บริการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
4.2 ร้อยละ 20 ของโครงสร้างพื้นฐานมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป
4.3 จานวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐานการวิจยั /อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,2560)
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แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการจัดทางบประมาณ
สุภรณ์ สุขสดใสมาก (2535 อ้างในเสน่ห์ นาคสู่สุข: 39-40) กล่าวถึงเรื่องปัญหาการเตรียมงบประมาณ
ของไทย ได้กล่าวถึงปัญหาการจัดเตรียมงบประมาณของส่วนราชการ สรุปได้ ดังนี้
ปัญ หาในการจัดท างบประมาณของส่วนราชการส่วนใหญ่ ที่ประสบอยู่ ได้แก่ การขาดการวางแผน
งบประมาณที่ดี คาของบประมาณของส่วนราชการส่วนใหญ่จะมีลักษณะรวบรวมคาของบประมาณของหน่วยงาน
เข้าด้วยกันเท่านั้น ส่วนราชการได้ให้ความสนใจน้อยมากในการที่จะวางแผนความต้องการงบประมาณของตนแต่ละ
ปี การขาดวัตถุประสงค์ที่แน่นอนและมีลักษณะที่เป็นจริง การขาดวิธีดาเนินการที่แน่นอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
การขาดการเลื อ กวิ ธี ก ารด าเนิ น งานเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ป ระหยั ด ต่ อ การใช้ ท รั พ ยากร ขาดการจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของโครงการ ขาดการแบ่งระยะเวลาดาเนินการให้เหมาะสมกับขีดความสามารถและกาลังงบประมาณ
ของส่วนราชการ ขาดการพิจารณาสับเปลี่ยนโยกย้ายกาลังคน เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีอยู่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและ
ทรัพยากร การขาดข้อมูลสนับสนุน ค าของบประมาณ และประการสุดท้ าย ค าของบประมาณสาหรับ งานหรือ
โครงการที่จะต้องใช้เงินเป็นจานวนมาก ทั้งในระยะเริ่มต้นและในระยะต่อๆไป ส่วนราชการบางหน่วยมักจะขอตั้ง
งบประมาณไปโดยไม่มีการศึกษาความเหมาะสมหรือในลักษณะโครงการทดลองก่อน
ปัญหาการพิจารณางบประมาณของสานักงบประมาณ พอประมวลได้ คือ การจัดทางบประมาณไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่ปฏิทินกาหนดไว้ เนื่องจากส่วนราชการต่างๆ ที่เสนอคาของบประมาณไม่ได้ให้ความสาคัญ
อย่ า งจริ งจังในการเสนอขอดวงเงิน และรายละเอี ย ดงบประมาณรายจ่ ายให้ เป็ น ไปตามก าหนดเวลาในปฏิ ทิ น
งบประมาณ ซึ่งทาให้เกิดปัญหายุ่งยากในการพิจารณางบประมาณ เพราะทาให้การพิจารณางบประมาณในแต่ละ
ระดับต้องรวบรัด ขาดความถี่ถ้วนรอบคอบเพื่อให้ทันเวลาในช่วงสุดท้าย ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ การขาดการ
วิเคราะห์ความสามารถของส่วนราชการที่จาดาเนินการตามงบประมาณในปีนั้น ทาให้งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี
ไม่ได้ส่งยอดกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างจริงจัง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สิริยา หอมสุวรรณ (2545) ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานจัดทาคาของบประมาณ
แผ่นดินของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผลการวิจัยพบว่าในเรื่องการเตรียมความพร้อมของสานักงาน ฯ และ
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาคาของบประมาณ พบว่า มีศักยภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ การขาดความรู้ความเข้าใจเงินใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพต้องมีการพัฒนาในระดับมากโดยจาเป็นต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตใจเสียสละทางานให้มากขึ้น ให้
มีอิสระในการตัดสินใจ ควบคู่การอบรมให้ความรู้ทั้งในเรื่องหลักการและเป้าหมายการจัดทาคาของบประมาณ
สมหมาย ประทุมเทพ (2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานการจัดทาคาของบประมาณตาม
แนวทางการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ของจังหวัด ยโสธร ผลการวิจัยพบว่า (1) การปฏิบัติงานจัดทาคาขอ
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดยโสธร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ขั้นตอนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ก.บ.จ. และคณะอนุกรรมการ มีการปฏิบัติงานมากที่สุด (2) ปัญหาการจัดทาคาของบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยโสธรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ขั้นตอนการบูรณาการแผนงาน/โครงการ
และคาของบประมาณมีปัญหามากที่สุด สาหรับแนวทางการพัฒนาการจัดทาคาของบประมาณจังหวัดแบบบูรณา
การ ควรจัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณของส่วนราชการ และควรเปิดโอกาสให้ส่วนราชการและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมในการกลั่นกรองงบประมาณ
ดารงค์ โตใย และคณะ (2551) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนิ น งานการบริห ารงบประมาณของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตาก เขต 2
ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางการพัฒนา ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (SWOT) เพื่อการจัดท างบประมาณ 2) ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ งบประมาณของ
สถานศึกษาเพื่อเป็นต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา 3) เขตพื้นที่การศึกษาควรให้ความสาคัญในการจัดทาและเสนอ
งบประมาณ และร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการร่วมกับโรงเรียนเพื่อให้ส ามารถจัดทาแผนงบประมาณได้ตามความ
ต้องการจริงๆ
วิยะดา แสงอันประเสริฐ และคณะ (2557) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ผลการวิจัยพบว่าด้านบุคลากรมีปัญหาลาดับแรกคือ บุคลากรขาด
ความรู้ความสามารถที่แท้ จริงในการเขียนโครงการ โครงการจานวนไม่น้อยที่ เขียนขึ้น โดยบุคคลที่ ไม่มีความรู้
ความสามารถในเรื่องนั้นขาดข้อมูลที่มีความเป็นจริง หรือขาดข้อมูลที่จะต้องใช้จริง ผู้เขียนโครงการเขียนโครงการ
โดยได้การมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดทาคาของบประมาณบูรณการ
วิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงาน รวมจานวน 13 คน
โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ดังนี้
1. คณะผู้บริหาร จานวน 3 คน ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒ นา และรองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายระบบจัดการงานวิจัยและ
สารสนเทศ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและให้คาปรึกษาในการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. ระดับ ผู้ป ฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 10 คน จากคณะ/สถาบัน/กอง ได้แก่ คณะ 6 คณะ ๆ ละ 1 คน กองนโยบาย
และแผน จานวน 1 คน สถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 สาหรับผู้บริหาร เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาการจัดทาคาขอ
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา
ระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง และแบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 สาหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กั บ การจั ด ท าค าของบประมาณ เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาการจั ด ท าค าขอ
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา
ระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศและเครือข่าย
การวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหา
สาระตามขอบเขตของการวิจัย
2. สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาบทสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการศึกษา
3. นาแบบสัมภาษณ์เสนอที่ปรึกษาโครงการวิจัย ช่วยตรวจสอบและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
4. นาแบบสัมภาษณ์นาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบเหมาะสมของเครื่องมือ (Index of
Consistency:IOC) เลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์จากนั้นนา
แบบสัมภาษณ์ไปทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจัดทาหนังสือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ และทาการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งใน
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลนั้น ใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เข้าทาการสัมภาษณ์ว่าผู้ให้ข้อมูลมีความ
สะดวกในการให้ข้อมูลมากน้อยเพียงใด โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
การหาคุณภาพของข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เนื่องจากความน่าเชื่อถือของ
การวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพขึ้ น อยู่กั บ ตั วผู้ วิจั ย จึงใช้ ก ารวิเคราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยเทคนิ ค หรือ วิธีก ารแบบสามเส้ า โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน คือ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ แหล่งบุคคล (ประคอง สาธรรม, 2553) ซึ่ง
เป็นการยืนยันความเชื่อถือได้ของข้อมูลก่อนการรายงานการวิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้ความสาคัญกับการตรวจสอบ
ข้อมูล โดยการควบคุมคุณภาพของการบันทึกข้อมูล โดยการจดบันทึกอย่างละเอียด และทันทีที่มีการสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์เนื้อหา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น
ประเด็นปัญหาการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง และข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขปั ญ หาการจัด ทาคาของบประมาณบู รณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้าง
บุ ค ลากรด้ านการวิ จั ย และนวั ต กรรม การพั ฒ นาระบบนิ เวศ และเครือ ข่ า ยการวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ เข้ ม แข็ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จากนั้นจึงสร้างข้อสรุปจากการวิจัย
ผลการศึกษา
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาในการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม : ศึกษา
เฉพาะกรณี เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม นวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และ
เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ปรากฏผลดังนี้
1. ปัญหาที่พบในการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้าง
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง มีดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ปัญหาด้านการวิเคราะห์ กลั่นกรองแบบเสนอคาขอตั้งงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 4 พบว่ามหาวิทยาลัยไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ กลั่นกรอง แบบเสนอคาของบประมาณ
เป้าหมายที่ 4 ที่เป็นระบบ ในแง่การวิเคราะห์ถึงรายละเอียดแบบเสนอคาของบประมาณในด้านความเหมาะสม
ความจาเป็ น และความถู กต้อ ง การจัด ลาดับ ความส าคัญ ที่ เป็ นระบบ ที่ผ่ านมามหาวิท ยาลัยจะเป็น เพี ยงการ
รวบรวมเพื่อนาส่งสานักงบประมาณ มิได้วิเคราะห์ตัดทอนงบประมาณ ดังนั้นการของบประมาณที่ผ่านมามีลักษณะ
ที่ขึ้นกับการจัดทาของหน่วยงานเป็นหลัก ซึ่ง ส่งผลให้แบบเสนอโครงการที่เสนอขอไปยังไม่ได้รับการกลั่นกรองถึง
ความเหมาะสมที่เพียงพอ และวงเงินขอตั้งงบประมาณสูงเกินไปกว่าความเป็นไปได้ที่จะได้รับจัดสรร จึงทาให้ไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณหรือถูกตัดทอนงบประมาณไป
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน
1.2.1 ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน คือผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์แนวทางการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ขาดความเข้าใจใน
ประเด็นที่ ใช้ในการจั ดทาข้อ เสนอแผนงาน และไม่ มีความเข้าใจ ความชานาญในการเขียนแบบเสนอโครงการ
(project) เพื่อเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4
1.2.2 ปั ญ หาด้ า นบุ ค ลากรพบว่ า บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ า นการเขี ย นค าขอ
งบประมาณในแต่ละหน่วยงานได้รับการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจน แต่ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ทาให้มี
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เวลาในการศึกษางานเพื่อพัฒนาความรู้ ความชานาญ มีน้อย และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
การเขียนแบบเสนอโครงการ(project) เพื่อเสนอของบประมาณ เป้าหมายที่ 4
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ กลั่นกรอง แบบเสนอคาของบประมาณ ที่
เป็นระบบ ในแง่การวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม ความจาเป็น ความถูกต้อง เพื่อวิเคราะห์ และจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการที่เสนอของบประมาณ ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม และเพื่ อไม่ให้วงเงินงบประมาณในเอกสารคาขอ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยสูงเกินกว่าความเป็นไปได้ที่จะได้รับการจัดสรร
2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน
2.2.1 มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ให้ แ ก่ ส่ วนราชการต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบในส่วนงานนโยบายและแผน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวหรือนโยบาย และเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4
ควรส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานโดยส่งเข้าร่วมการอบรม และควรมีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอน และวิธีการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 เผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไว้
สาหรับเรียนรู้ประกอบการปฏิบัติงาน สามารถเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น
2.2.2 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรตระหนัก ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงาน
ด้วยความรอบคอบ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา และมีจิตใจเสียสละต่อการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการอบรมให้
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาปัญหาในการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี
เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ปัญหาการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
ปัญหาด้านการวิเคราะห์ กลั่นกรองแบบเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ กลั่นกรองแบบเสนอโครงการที่เป็น
ระบบ ในแง่ข องการวิเคราะห์ ถึงรายละเอี ยดในด้ านความเหมาะสม ความจาเป็ น ความถูก ต้อ ง การจั ดล าดั บ
ความสาคัญ และมิได้วิเคราะห์ตัดทอนงบประมาณแต่ละโครงการ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะเป็นเพียงการรวบรวม
เพื่อนาส่งสานักงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องสุภรณ์ สุขสดใสมาก (2535 อ้างในเสน่ห์ นาคสู่สุข: 39-40) ที่ได้กล่าวว่า
ปัญหาในการจัดทางบประมาณของส่วนราชการส่วนใหญ่ ที่ประสบอยู่ ได้แก่ การขาดการวางแผนงบประมาณที่ดี
คาของบประมาณของส่วนราชการส่วนใหญ่จะมีลักษณะรวบรวมคาของบประมาณของหน่วยงานเข้าด้วยกันเท่านั้น
ส่วนราชการได้ ให้ ค วามสนใจน้ อ ยมากในการที่ จะวางแผนความต้ อ งการงบประมาณของตนแต่ล ะปี การขาด
วัตถุประสงค์ที่แน่นอนและมีลักษณะที่เป็นจริง การขาดวิธีดาเนินการที่แน่นอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การขาดการ
เลือกวิธีการดาเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ประหยัดต่อการใช้ทรัพยากร ขาดการจัดลาดับความสาคัญ ของ
โครงการ ขาดการแบ่งระยะเวลาดาเนินการให้เหมาะสมกับขีดความสามารถและกาลังงบประมาณของส่วนราชการ
ขาดการพิจารณาสับเปลี่ยนโยกย้ายกาลังคน เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีอยู่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและทรัพยากร การ
ขาดข้อมูลสนับสนุนคาของบประมาณ และประการสุดท้าย คาของบประมาณสาหรับงานหรือโครงการที่จะต้องใช้
เงินเป็นจานวนมาก ทั้งในระยะเริ่มต้นและในระยะต่อๆไป ส่วนราชการบางหน่วยมักจะขอตั้งงบประมาณไปโดยไม่มี
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การศึกษาความเหมาะสมหรือในลักษณะโครงการทดลองก่อน และปัญ หาด้านการขาดความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมาย
ที่ 4 ที่ใช้สาหรับเป็นแนวทางที่วางไว้ใช้ในการจัดทาแบบเสนอโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ การขาดความ
เข้ าใจในประเด็น ที่ ใช้ในการจั ดท าข้อ เสนอแผนงาน และไม่ มีค วามเข้าใจ ความชานาญในการเขีย นแบบเสนอ
โครงการ และต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ทาให้ไม่มีเวลาในการศึกษางานเพื่อพัฒนาความรู้ ความชานาญ สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ สิริยา หอมสุวรรณ (2545) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานจัดทา
คาของบประมาณแผ่นดินของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคของการจัดทา
คาของบประมาณ เมื่อพิจารณาจากส่วนที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการจัดทาคาของบประมาณ คือ ปัญหา
อุปสรรคในการขาดความรู้ความเข้าในใจงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิยะดา แสงอันประเสริฐและคณะ
(2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรขาดความรู้ความสามารถที่แท้จริงในการเขียนโครงการ หรือขาดข้อมูลที่
จะต้องใช้จริงผู้เขียนโครงการเขียนโครงการโดยได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ข้ อ เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาการจั ด ท าค าของบประมาณบู ร ณาการวิ จั ย และนวั ต กรรม
เป้ าหมายที่ 4 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยควรมีก ารกาหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์กลั่ นกรองแบบเสนอคาขอ
งบประมาณ ที่เป็นระบบ ในแง่การวิเคราะห์ ถึงความเหมาะสม ความจาเป็น ความถูกต้อง และให้อยู่ในกรอบที่
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของดารงค์ โตใย (2551) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าด้านการ
จัดทาและเสนอของบประมาณควรส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ งบประมาณของสถานศึกษาเพื่อเป็นต้นทุนผลิตของ
สถานศึกษา และควรให้ความสาคัญในการจัดทาและเสนองบประมาณและร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการร่วมกับ
โรงเรียนเพื่อให้สามารถจัดทาแผนงบประมาณได้ตามความต้องการจริง และมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
การจัดทาคาของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 และควรจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการจัดทาคาขอ
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 เผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไว้สาหรับเรียนรู้ประกอบการ
ปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานสามารถเรี ย นรู้ งานได้ เร็ ว ขึ้ น และปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรตระหนัก ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัตงิ านด้วยความรอบคอบ หมั่นศึกษา
หาความรู้อยู่ตลอดเวลา และมีจิตใจเสียสละต่อการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานเพื่ อให้การปฏิบัติงานมีป ระสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ สิริยา หอมสุวรรณ
(2545) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานจัดทาคาของบประมาณแผ่นดินของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาศักยภาพต้องมีการพัฒนาในระดับมากโดยจาเป็นที่ต้อง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตใจเสียสละทางานให้มากขึ้น ให้อิสระในการตัดสินใจ ควบคู่กับการอบรมให้ความรู้ทั้งในเรื่อง
หลักการและเป้าหมายการจัดทาคาของบประมาณ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย ประทุมเทพ (2551) ได้
ศึกษาเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานการจัดทาคาของบประมาณตามแนวทางการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ของ
จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการจัดทาคาของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาควรจัดให้มีการ
ประชุม ชี้แจงเพื่ อ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่ วนราชการต่ างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้ าหน้ าที่ ผู้รับ ผิ ดชอบงาน
งบประมาณของส่ วนราชการ และมหาวิท ยาลัยควรส่งเสริมพั ฒ นาให้บุ คลากรตระหนัก ให้ค วามสาคั ญ ต่อการ
ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ หมั่นศึกษาหาความรู้อ ยู่ตลอดเวลา และมีจิตใจเสียสละต่อการปฏิบัติงาน ควบคู่กับ
การอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ได้ทราบข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญ หาการจัดทาคาขอ
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา
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ระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง แต่ยังไม่ได้ศึกษาปัญหาการจัดทาแบบเสนอโครงการ
เป้ าหมายที่ 1-3 จึงเห็น ว่าเป็นประเด็น ที่น่ าสนใจในการศึกษาวิจัยครั้งต่อ ไป ตั้งแต่ กระบวนการวางแผนจัดหา
จัดสรร ควบคุม และประเมินผล
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เจตคติของอาจารย์ประจาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อการสอนทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ของนักศึกษา
ATTITUDES OF THE MUIC FULL-TIME LECTURERS TOWARD TEACHING 21ST
CENTURY SKILLS TO STUDENTS
ดวงเดือน แสงแพร้ว
นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Mrs. Duangduean Saengpraew
Educator, The Office of Academic Affairs and Research, Mahidol University International College
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติของอาจารย์ประจาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มีต่อการสอนของอาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างจานวน 70
คน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดย
กรอกแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสาคัญของทักษะและแนวความคิดสาคัญแห่งศตวรรษที่
21 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน และแบบวัดเจตคติเกี่ยว
การเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าที ซึ่งพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างคิดว่านักศึ กษาให้ความสาคัญกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 น้อยกว่าที่
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าทักษะดังกล่าวมีความสาคัญต่อนักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 2) ทักษะ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
สื่อ และทักษะอื่นที่เกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นทักษะที่กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าได้ส่งเสริมให้กับนักศึกษา
น้อยกว่าทักษะด้านอื่น เช่นเดียวกับที่เป็นทักษะที่กลุ่มตัวอย่างคาดการณ์ว่านักศึกษาได้รับจากรายวิชาที่สอนน้อย
กว่าทักษะด้านอื่น และ 3) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าห้องเรียนของตนมีลักษณะเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
ในระดับที่ 8 (จาก 10 ระดับ) โดยส่ วนใหญ่สอน กิจกรรม/โครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษา ในขณะที่ระบุว่า สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ และชุมชนการเรียนรู้ มีจากัดซึ่งขัดขวางการเรียนรู้ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
คาสาคัญ: เจตคติ อาจารย์ประจาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล การสอน ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่
21
ABSTRACT
The purpose of this research study was to examine attitudes of the MUIC full-time
lecturers toward teaching 2 1 st century skills to students. A total of seventy MUIC full-time
lecturers which were selected by Purposive Sampling participated in the study. The participants
completed a set of questionnaires constructed and developed by the researcher. These were
Personal Information, Attitude of Importance of 21st Century Skills and Interdisciplinary Themes,
Attitude of 2 1 st Century Skills and Competencies Received from Courses, and 2 1 st Century
Learning Classroom. Data obtained were analyzed by Descriptive Statistics, Mean, Standard
deviation, and T-test. Findings were as follows: 1) There was significant difference between means
of attitudes of the MUIC full-time lecturers and the attitudes of the lecturers for the students
toward the importance of 21st century skills and interdisciplinary. 2) Finding on attitudes of the
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lecturers toward 2 1 st century skills and competencies received from courses was that skill of
‘Create media products’ and skills related media/technologies received lower mean scores than
other types of skills. 3 ) The participants mostly identified that their classrooms nearly become
2 1 st century learning classroom at level 8 from level 1 0 by specifying that ‘Class
Activities/projects’ was the teaching method augmenting 2 1 st century skills while ‘Learning
Environment’ and ‘Learning Community’ were limited; which blocked their students from 21 st
century skills.
Key words: Attitudes, MUIC Full-time Lecturers, Teaching, 21st Century Skills
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทาให้เยาวชนส่วนใหญ่มักใช้
เวลาไปกั บ การใช้ สื่ อ ผ่ า นทางอิ น เตอร์ เน็ ต Apple Classrooms of Tomorrow-Today Learning in the 21st
Century (2008) ซึ่งหากเยาวชนไม่มีพื้นฐานที่ดีจะเป็นไปได้มากที่เยาวชนเหล่านั้นจะสนใจใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
หาความบันเทิงเพลิดเพลิน โดยไม่ได้สนใจการค้นคว้า การอ่าน การแสวงหาความรู้และความหมายในชีวิตและสังคม
ซึ่งเป็นสิ่งที่พลเมืองโลกควรได้เรียนรู้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) เพื่อให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจึงควรมี
บทบาทส าคั ญ ในการช่ ว ยพั ฒ นาการเรี ย นรู้ข องเยาวชนโดยเน้ น การคิ ด วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ แก้ ปั ญ หา และ
ประยุกต์ใช้มากกว่าการให้จดจาเนื้อหา อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการปฏิรูปการสอนและการเรียน
อย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ โดยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องยึดหลัก สอนน้อย เรียนมาก และก้าวข้ามสาระวิชา ไปสู่
การเรียนรู้ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยการออกแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบลงมือทา แล้วการเรียนรู้ก็
จะเกิดขึ้นจากภายในใจและสมองของผู้เรียนเอง (วิจารณ์ พานิช , 2555) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการซักถาม สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทาโครงงานที่อาศัยความร่วมมือช่วยส่งเสริ มการเรียนรู้จากประสบการณ์ และเน้นสอนให้เข้าใจ
วิธีการเรียนรู้ นอกเหนือจากสาระความรู้ที่ได้เรียน (Pacific Policy Research Center, 2010)
ในการนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้จากการศึกษาเรื่อง การรับรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เกี่ยวกับความสาคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เปรียบเทียบกับความสามารถและทักษะที่ได้รับจากการ
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญและประโยชน์ในการทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียน โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็นผู้สอนมาทาการศึกษาเจตคติ
ของอาจารย์ประจาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้
ของนักศึกษา รวมทั้งศึกษาวิธีการสอนของอาจารย์ที่สนับสนุนให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และข้อจากัดหรือ
อุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียน โดยความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติให้มีความสามารถ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเจตคติของอาจารย์ประจาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อการสอนของ
อาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. เพื่อทราบวิธีการสอนของอาจารย์ที่สนับสนุนให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียน
3. เพื่อทราบข้อจากัดหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียน
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ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวความคิดเกี่ยวกับเจตคติ (Attitude) เจตคติเป็นลักษณะภายในของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม เนื่องจากเจตคติเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมต่างๆ (Kendler, 1949 อ้างถึงใน วรัญญู กุลดิลก, 2541) นอกจากนั้น เจตคติของบุคคลเกิดขึ้นโดย
ได้รับอิทธิพลจากบุคคลหรือกลุ่มคนที่ใกล้ชิด ประสบการณ์ และการเรียนรู้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตาม
ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับเพิ่ม (Assael, 1998 อ้างถึงใน สิรีธร ยุทธนาถจินดา, 2548)
ธีระพร อุวรรณโณ (2535) กล่าวว่า เจตคติมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) องค์ประกอบทางการรู้คิด
(Cognition Component) ซึ่งบุคคลรับรู้และวินิจฉัยข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ ทาให้เกิดเจตคติซึ่งแสดงออกในแนวคิด 2)
องค์ประกอบทางอารมณ์ ความรู้สึก (Affection Component) เป็นลักษณะทางอารมณ์ ของบุคคลที่ คล้อยตาม
ความคิด ถ้าบุคคลมีความคิดในทางที่ดีต่อสิ่งใดก็จะมีความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น เจตคติจะออกมาในลักษณะชอบหรือไม่
ชอบ พอใจหรือไม่พ อใจ และ 3) องค์ป ระกอบทางแนวโน้มของพฤติกรรม (Conation Component) เป็น การ
แสดงออกของบุคคลต่อสิ่งของ บุคคล หรือสถานการณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบทางการรู้คิด และทางอารมณ์
ความรู้สึก โดยบรรทัดฐานของสังคมมี อิท ธิพ ลในการควบคุมพฤติกรรมและเป็นสิ่งที่ กาหนดการแสดงออกของ
พฤติกรรม
ทั้งนี้ เจตคติแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท (นรบดี นิดรกูล , 2548) คือ เจตคติทางบวก หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลที่พร้อมจะเข้าหา เมื่อเกิดความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจ ในขณะที่เจตคติทางลบ หมายถึง ความรู้สึกของ
บุคคลที่จะถอยหนี หรือหลีกเลี่ยง เมื่อเกิดความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พึงพอใจ ทั้งนี้ประโยชน์ ของการวัดเจตคติ (มานิ
ดา ธรรมตารีย์, 2545) มีไว้เพื่อทานายพฤติกรรม วางแนวทางป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรม เนื่องด้วยเจตคติของ
บุคคลเป็นเครื่องหมายแสดงว่าบุคคลนั้นมีความรู้ทางด้านดีหรือไม่ดี และมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับสิ่งนั้น
มากน้อยเพียงใด เจตคติของบุคคลจึงเป็นเครื่องทานายว่าบุคคลจะมีการแสดงพฤติกรรมไปในทานองใด ฉะนั้นการ
ทราบเจตคติของบุคคล ย่อมช่วยให้สามารถทานายพฤติกรรมของบุคคลได้
2. แนวความคิดเกี่ยวกับการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากสาระวิชาหลักและ
แนวความคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบความคิดของกลุ่ม Partnership for 21st Century Learning (P21)
การสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and
Innovation) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) และทักษะ
ชีวิตและอาชีพ (Life and career Skills) นั้นยังต้องประกอบด้วยมาตรฐานศตวรรษที่ 21 การวัด หลักสูตรและการ
สอน การพัฒนาวิชาชีพ และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกันจนเป็นระบบสนับสนุนที่ผลิตผลลัพธ์
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในปัจจุบัน
นอกจากนี้ Trilling & Fadel (2009) อธิบายวงล้อของ “The Project Learning Bicycle” ว่าแก่นของ
การเรียนรู้ คือ โครงงาน ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ จากัดความ (Define) วางแผน (Plan) ลงมือกระทา (Do) และทบทวน
(Review) โดยผู้สอนจะคอยแนะนาการเรียนรู้ในการทาโครงงาน กิจกรรมการเรียนรู้ต้ องได้รับการออกแบบให้
ผู้เรียนได้เรียนรูม้ ากที่สดุ ส่วนผู้เรียนเองก็ต้องวางแผนการทางาน ทาวิจัย แบ่งปันสิ่งที่ค้นพบร่วมกันในทีม ตั้งคาถาม
ออกแบบกระบวนการ แสดงบทบาทผู้นาและให้ความช่วยเหลือกลุม่ วิเคราะห์ผลลัพธ์ รับข้อเสนอแนะจากผู้อื่น การ
ออกแบบโครงงานที่ดีที่จะสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และทาให้เข้าใจเนื้อหาในเชิงลึก ผู้สอนจะคอยให้คาแนะนา
ส่วนผู้เรียนคือคนทางานโครงงาน ทั้งผู้สอน ผู้เรียน และสมาชิกคนอื่นนับเป็นชุมชนการเรียนรู้ การจัดแสดงการ
เรียนรู้ การประเมินผล ข้อมูลสะท้อนกลับ รวมทั้งบทเรียนที่ได้จากการทาโครงงานจะถูกนาไปใช้ในโครงงานถัดไป
โดยเวลาที่ใช้ไปในแต่ละระยะสาหรับผู้สอนและผู้เรียนจะแตกต่างกันไป อาทิ ผู้สอนจะใช้เวลาในการวางแผน (Plan)
นานกว่า ในขณะที่ผู้เรียนจะใช้เวลานานไปกับการลงมือกระทา (Do) เป็นต้น
3. แนวความคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการออกแบบให้มีขั้นตอนการเรียนรู้
โดยในแต่ละขั้นเป็นความสามารถที่ทาได้ก่อนจะก้าวไปสู่ความสามารถในระดับที่สูงขึ้นถัดไป (Bloom, 1956) ดังนี้
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ขั้นพุทธพิสัย (Cognitive Domain) คือ ทักษะทางความคิด หมายถึง ความรู้ (Knowledge) โดยเริ่ม
เรี ย ง ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ จ า ก (Anderson et al., 2001) ก า ร จ า (Remembering)ก า ร เข้ า ใจ
(Understanding)ก า ร น า ไ ป ใช้ (Applying)ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ (Analyzing)ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
(Evaluatingการสร้างสรรค์ (Creating)
ขั้น จิต พิ สัย (Affective Domain) คือ การเติ บโตทางความรู้สึ ก หรือ อารมณ์ หมายถึง เจตคติ หรื อ
ตนเอง (Attitude or Self) โดยเริ่ ม เรี ย งระดั บ ความสามารถจาก การรั บ รู้ (Receiving Phenomena)การ
ต อ บ ส น อ ง ( Responds to Phenomena)ก า ร เ กิ ด ค่ า นิ ย ม ( Valuing)ก า ร จั ด ร ะ บ บ
(Organization)บุคลิกลักษณะ (Internalizes Values/Characterization)
ขั้น ทักษะพิ สัย (Psychomotor Domain) คือ ทัก ษะความชานาญทางร่างกาย (Skills) โดยเริ่มเรียง
ระดับความสามารถจาก (Dave, 1970) การเลียนแบบ (Imitationการลงมือปฏิบัติ (Manipulation)ความ
ถูกต้อง (Precision)ความต่อเนื่องในการปฏิบัติ (Articulation)ความเป็นธรรมชาติ (Naturalization)
วิธีการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร คืออาจารย์ประจาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 139 คน (ณ มิ.ย 60)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อคัดสรรกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความใกล้เคียงกับประชากรมากที่สุด คานวณโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973)
ตัวแปรของการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ
ส่วนตัวแปรตาม คือ เจตคติของอาจารย์ประจาวิทยาลัยนานาชาติ และเจตคติ ของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษามีความคิดเห็น
เนื้อหาที่ศึกษา คือ ศึกษาเจตคติของอาจารย์ประจาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อการ
สอนของอาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามกรอบแนวความคิดของกลุ่ม
Partnership for 21st Century Learning
เครื่องมือวิจัย
เครื ่อ งมือ ที ่ใ ช้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้ว ย 4 ส่ว น เป็น ภาษาอัง กฤษ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ประจาวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลที่มีทั้งสัญชาติไทยและต่างสัญชาติ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ Nationality/ Age/ Division/ Type of courses that
you teach/ Cumulative Teaching Experiences/ และ MUIC Teaching Experiences
ส่วนที่ 2 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสาคัญของทักษะและแนวความคิดสาคัญแห่งศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย 16 ข้อ ข้อ 1-11 คือ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ Critical thinking and
problem solving/ Communications and collaboration/ Creativity and innovation/Information
literacy/ Media literacy/ Information and communication technologies (ICT) literacy/
Flexibility and adaptability/ Initiative and self-direction/ Social and cross-cultural interaction/
Productivity and accountability/ และ Leadership and responsibility ส่ว นข้อ 12- 16 คือ แนวคิด
สาคัญในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ Global Awareness/ Finance, Economic, Business and Entrepreneurial
Literacy/ Civic Literacy/ Health Literacy/ และ Environmental Literacy มีใ ห้เ ลือ ก 5 ระดับ ความ
คิดเห็น ได้แก่ ไม่สาคัญ/ สาคัญเล็กน้อย/ สาคัญปานกลาง/ สาคัญ/ และ สาคัญมาก แบบวัดในส่วนนี้ถูกแยกให้
ตอบออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งผู้วิจัยนาไปทดสอบความเที่ยงของแบบวัด (Reliability) ได้ค่า ดังนี้
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หัวข้อ
Cronbach’s Alpha*
CITC**
2.1 เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับความสาคัญของทักษะและแนวความคิดสาคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ข้อ 1-11)
.784
> .20
- แนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21 (ข้อ 12- 16)
.889
> .52
2.2 เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาให้ความสาคัญเกี่ยวกับความสาคัญของทักษะและแนวความคิดสาคัญแห่ง
ศตวรรษที่ 21
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ข้อ 1-11)
.719
> .20
- แนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21 (ข้อ 12- 16)
.878
> .50
* ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายในของ Cronbach
** ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อกระทงแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้อกระทงที่เหลือทั้งหมด (Corrected
Item-Total Correlation-CITC)
ส่วนที่ 3 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน
ประกอบด้วย 25 ข้อ แยกตามทักษะการเรียนรู้ ดังนี้ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ข้อ 1-9 คือ
Think creatively/ Work creatively with others/ Implement innovations/ Reason effectively/
Use systems thinking/ Make judgments and decisions/ Solve problems/ Communicate
clearly/ Collaborate with others ทัก ษะสารสนเทศ สื ่อ และเทคโนโลยี ข้อ 10-14 คือ Access and
evaluate information/ Use and manage information/ Analyze media/ Create media products/
Apply technology effectively และและทัก ษะชีว ิต และอาชีพ ข้อ 15-25 คือ Adapt to change/ Be
flexible/ Manage goals and time/ Work independently/ Be self-directed learners/ Interact
effectively with others/ Work effectively in diverse teams/ Manage projects/ Produce results/
Guide and lead others/ และ Be responsible to others แบบวัด ในส่ว นนี้จ ะถูก แยกให้ตอบออกเป็น 2
ส่วน ซึ่งผู้วิจัยนาไปทดสอบความเที่ยงของแบบวัด (Reliability) ได้ค่า ดังนี้
หัวข้อ
Cronbach’s Alpha*
CITC**
3.1 เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชา
ที่สอน
- ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (จานวน 9 ข้อ)
.914
> .42
- ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (จานวน 5 ข้อ)
.797
> .20
- ทักษะชีวิตและอาชีพ (จานวน 11 ข้อ)
.923
> .20
3.2 เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รบั ความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน
- ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (จานวน 9 ข้อ)
.938
> .58
- ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (จานวน 5 ข้อ)
.613
> .27
- ทักษะชีวิตและอาชีพ (จานวน 11 ข้อ)
.922
> .53
* ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายในของ Cronbach
** ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อกระทงแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้อกระทงที่เหลือทั้งหมด (Corrected
Item-Total Correlation-CITC)
ทั้งนี้ ในส่วนของ 3.1 เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน การเลือกตอบแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ต่ามาก/ ต่ากว่าปานกลาง/ ปานกลาง/
สูงกว่าปานกลาง/ และ สูงมาก ในขณะที่ ส่วนของ 3.2 เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รบั ความสามารถและ
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน การเลือกตอบแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
มาก/ น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้/ เท่ากับที่คาดการณ์ไว้/ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้/ และ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก
ส่วนที่ 4 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับการเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มตัวอย่าง
4.1 เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับระดับของการเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาที่สอน
การเลือกตอบในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 0-10 ระดับ โดย 0 คือ ไม่มีลักษณะเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่
21 เลย/ 1 คือ มีลักษณะเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุด/ 5 คือ มีลักษณะเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่
21 ในระดับปานกลาง/ จนถึงระดับ 10 คือ มีลักษณะเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ซึ่งอ้างถึงการ
จัดการเรียนสอนแบบเดิมที่มี ลักษณะ Teacher-directed/ Direct instruction/ Knowledge/ Content/ Basic
skills/ Facts and principles/ Theory/ Curriculum/ Time-slotted/ One-size-fits-all/ Competitive/
Classroom/ Text-based/ Summative tests/ และ Learning for school เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ที่ มี ลั ก ษณะ Learner-centered/ Interactive exchange/ Skills/ Process/ Applied
skills/ Questions and problems/ Practice/ Projects/ On-demand/ Personalized/ Collaborative/
Global community/ Web-based/ Formative evaluations/ Learning for life
4.2 วิธีการสอนของอาจารย์ที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียน
ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ดังนี้ Questions and Answers/ Class Communication/
Collaborative Learning/ Class Activities-Projects/ Problem Analysis/ Situation-Case Analysis/
Teacher’s Feedback/ Media Technologies/ Technology Devices/ Social Networks/ Others
4.3 ข้อจากัดหรืออุปสรรคที่ขัดขวางนักศึกษาจากการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผู้ต อบสามารถเลื อกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ ดังนี้ Class Time/ Material provided in classroom/
Learning Community/ Learning Space/ Learning Environment/ Learning Technology/ Language/
Student’s Knowledge/ Course Content/ Curriculum Condition/ College Policy/ Teacher Learning/
Teacher Professional Development/ Assessment/ Others
การเก็บรวบรวมและสถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล
คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ซึ่งควรมี 103 คน จาก
ประชากร 139 คน แต่ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่มีข้อมูลสมบูรณ์สาหรับวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 70 คน
หลั ง จากติ ด ตามการเก็ บ ข้ อ มู ล จนกระทั่ งแน่ ใจว่ า ไม่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอี ก ต่ อ ไป จากนั้ น น า
แบบสอบถามไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติเกี่ยวกับความสาคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเจตคติเกี่ยวกับ
ความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน แยกตามทักษะสาคัญ ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างเจตคติของอาจารย์ประจาวิทยาลัย
นานาชาติ และเจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษามีความคิดเห็น ด้วยสถิติ T-Test
การอธิบายเจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับระดับของการเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งวิธีการสอน
ของอาจารย์ที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และข้อจากัดหรืออุปสรรคที่ขัดขวางนักศึกษาจากการเรียนรู้ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
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ผลการศึกษา ผลการศึกษาที่สาคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติเกี่ยวกับความสาคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเจตคติ
เกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ T-Test โดยแยกตามทักษะสาคัญ ดังนี้
ตารางที่ 1 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) (N=70)

Critical thinking and problem solving (การคิดอย่างมีวิจารณาณและการแก้ไขปัญหา)

เจตคติเกี่ยวกับความสาคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่ง
M
SD
t
sig
ศตวรรษที่ 21
เจตคติของ
4.84 .37 8.99 .00
อาจารย์
เกี่ยวกับ
ความสาคัญ
ของทักษะ
แห่ง
ศตวรรษที่
21 ที่มีต่อ
นักศึกษา

เจตคติของ
อาจารย์ที่
คาดว่า
นักศึกษาให้
ความสาคัญ
เกี่ยวกับ
ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่
21

3.77

.97

เจตคติเกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน
ทักษะและความสามารถแห่งศตวรรษที่ 21
Reason
effectively (ใช้
เหตุผลที่ดี)

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน

Use systems
thinking (คิด
อย่างเป็นระบบ)

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน

Make
judgments
and decisions
(ตัดสินใจ)

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน

Solve
problems
(แก้ไขปัญหา)

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน

เจตคติของ
อาจารย์
เกี่ยวกับ
ความสาคัญ
ของทักษะ
แห่ง
ศตวรรษที่
21 ที่มีต่อ
นักศึกษา
เจตคติของ
อาจารย์ที่
คาดว่า
นักศึกษาให้
ความสาคัญ
เกี่ยวกับ
ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่
21
เจตคติของ
อาจารย์
เกี่ยวกับ
ความสาคัญ
ของทักษะ

Creativity and
innovation
(ความคิด
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม)

Communications and collaboration (การสื่อสารและการร่วมมือ)

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน

4.66

.56

6.74

.00

Communicate
clearly (สื่อสาร
อย่างชัดเจน)

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน

3.94

.81

Collaborate
with others
(ให้ความร่วมมือ
กับผู้อื่น)

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน

4.46

.67

4.23

.00

Think
creatively (คิด
อย่าง
สร้างสรรค์)

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
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Min
3
[ปาน
กลาง]
1
[น้อยกว่า
ที่
คาดการณ์
ไว้มาก
1
[ต่ามาก]
1
[น้อยกว่า
ที่
คาดการณ์
ไว้มาก
1
[ต่ามาก]
1
[น้อยกว่า
ที่
คาดการณ์
ไว้มาก
2
[ต่ากว่า
ปาน
กลาง]
1
[น้อยกว่า
ที่
คาดการณ์
ไว้มาก
3
[ปาน
กลาง]
1
[น้อยกว่า
ที่
คาดการณ์
ไว้มาก
2
[ต่ากว่า
ปาน
กลาง]
1
[น้อยกว่า
ที่
คาดการณ์
ไว้มาก
2
[ต่ากว่า
ปาน
กลาง]
1

Max
5
[สูงมาก]

M

SD

4.42

.65

3.17

.89

4.19

.74

3.13

.90

4.17

.73

3.23

.91

4.33

.76

3.43

.93

4.32

.78

3.40

.93

4.12

.89

3.46

.84

4.26

.78

3.32

.83

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]
5
[สูงมาก]
5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]
5
[สูงมาก]
5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]
5
[สูงมาก]
5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]
5
[สูงมาก]
5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

5
[สูงมาก]
5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]
5
[สูงมาก]
5
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เจตคติเกี่ยวกับความสาคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่ง
M
SD
t
sig
ศตวรรษที่ 21
แห่ง
ศตวรรษที่
21 ที่มีต่อ
นักศึกษา

เจตคติของ
อาจารย์ที่
คาดว่า
นักศึกษาให้
ความสาคัญ
เกี่ยวกับ
ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่
21

3.96

1.03

เจตคติเกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน
ทักษะและความสามารถแห่งศตวรรษที่ 21
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน

Work
creatively
with others
(ทางานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์)

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน

Implement
innovations
(ใช้นวัตกรรม)

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน

Min

Max

[น้อยกว่า
ที่
คาดการณ์
ไว้มาก
2
[ต่ากว่า
ปาน
กลาง]
1
[น้อยกว่า
ที่
คาดการณ์
ไว้มาก
2
[ต่ากว่า
ปาน
กลาง]
1
[น้อยกว่า
ที่
คาดการณ์
ไว้มาก

[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

M

SD

3.88

.89

3.31

.78

3.54

.97

3.15

.87

5
[สูงมาก]
5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]
5
[สูงมาก]
5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

ตารางที่ 2 ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) (N=
70)
เจตคติเกี่ยวกับความสาคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Information literacy (การรู้สารสนเทศ)

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับ
ความสาคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Media literacy (การรู้สื่อ)

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับ
ความสาคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เจตคติเกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน

M

SD

t

sig

4.
41

.58

6.81

.0
0

3.
56

4.
00

3.
67

.99

.87

1.10

ทักษะและความสามารถแห่งศตวรรษที่ 21
Access and
evaluate
information
(เข้าถึงและ
ประเมินข้อมูล)

Use and
manage
information (ใช้
และจัดการ
ข้อมูล)

2.34

.0
2

Analyze media
(วิเคราะห์สื่อ)

Create media
products
(สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สื่อ)
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เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
จากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
จากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
จากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
จากรายวิชาที่สอน

Min

Max

3
[ปานกลาง]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

3
[ปานกลาง]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

1
[ต่ามาก]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

1
[ต่ามาก]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

M

SD

4.03

.77

3.19

.93

4.03

.84

3.23

.84

3.65

.99

3.12

.91

2.84

1.21

3.07

.93

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

เจตคติเกี่ยวกับความสาคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
M

SD

t

sig

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับ
ความสาคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา

4.
24

.75

2.34

.0
2

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

3.
83

.93

Information and
communication
technologies (ICT)
literacy (การรู้สารสนเทศ:
ข้อมูล การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี)

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เจตคติเกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน
ทักษะและความสามารถแห่งศตวรรษที่ 21
Apply
technology
effectively (ใช้
เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ)

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
จากรายวิชาที่สอน

Min

Max

1
[ต่ามาก]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

M

SD

3.35

1.10

3.15

.95

M
3.84

SD
.87

3.28

.83

3.85

.76

3.32

.80

4.22

.77

3.26

.80

4.03

.79

3.28

.84

4.12

.81

3.26

1.01

3.94

.98

3.36

.86

ตารางที่ 3 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (N=70)

Flexibility and adaptability (ความยืดหยุ่นและความสามารถ
ในการปรับตัว)

เจตคติเกี่ยวกับความสาคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับ
ความสาคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Social and cross-cultural
interaction (ทักษะทางสังคม
และข้ามวัฒนธรรม)

Initiative and self-direction (การริเริ่ม และการนาตัวเอง)

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับ
ความสาคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับ
ความสาคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา

M
4.36

3.41

4.56

3.29

4.25

SD
.74

เจตคติเกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน
t
7.43

sig
.0
0

.89

.65

10.1
5

.0
0

.93

.83

6.63

.0
0

ทักษะและความสามารถแห่งศตวรรษที่ 21
Adapt to
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
change
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
(ปรับตัวต่อการ แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
เปลี่ยนแปลง)
จากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน
Be flexible
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
(ยืดหยุ่น)
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
จากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน
Manage
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
goals and
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
time (บริหาร
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
เป้าหมายและ
จากรายวิชาที่สอน
เวลา)
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน
Work
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
independent ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
ly (ทางานได้
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
ด้วยตนเอง
จากรายวิชาที่สอน
อย่างอิสระ)
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน
Be selfเจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
directed
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
learners (เป็น แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
ผู้เรียนที่นา
จากรายวิชาที่สอน
ตนเองได้)
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน
Interact
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
effectively
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
with others
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
(ปฏิสัมพันธ์กับ จากรายวิชาที่สอน
ผู้อื่นอย่างมี
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
ประสิทธิภาพ)
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน

361

Min

Max

2
[ต่ากว่าปาน
กลาง]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

2
[ต่ากว่าปาน
กลาง]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

3
[ปานกลาง]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

2
[ต่ากว่าปาน
กลาง]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

2
[ต่ากว่าปาน
กลาง]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

1
[ต่ามาก]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

เจตคติเกี่ยวกับความสาคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Leadership and responsibility (ภาวะเป็นผู้นา และความ
รับผิดชอบ)

Productivity and accountability (การสร้างผลผลิตและหน้าที่
ความรับผิดชอบ)

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับ
ความสาคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับ
ความสาคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

M
3.35

4.90

3.23

4.26

3.36

SD
1.03

4.92

เจตคติเกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน
t

2.81

sig

.0
1

.92

.74

.92

7.26

.0
0

ทักษะและความสามารถแห่งศตวรรษที่ 21
Work
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
effectively in ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
diverse
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
teams (ทางาน จากรายวิชาที่สอน
เป็นทีมอย่างมี
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
ประสิทธิภาพ
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
กับคนที่
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
หลากหลาย)
รายวิชาที่สอน
Manage
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
projects
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
(บริหาร
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
โครงการ)
จากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน
Produce
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
results (ผลิต
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
ผลลัพธ์)
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
จากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน
Guide and
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
lead others
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
(แนะนาและนา แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
ผู้อื่น)
จากรายวิชาที่สอน
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน
Be
เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการ
responsible
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
to others
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
(รับผิดชอบต่อ
จากรายวิชาที่สอน
ผู้อื่น)
เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน

Min

Max

1
[ต่ามาก]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

1
[ต่ามาก]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

2
[ต่ากว่าปาน
กลาง]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

1
[ต่ามาก]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

2
[ต่ากว่าปาน
กลาง]

5
[สูงมาก]

1
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้
มาก

5
[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก]

M
3.78

SD
1.06

3.35

.96

3.88

1.18

3.42

.93

4.12

.86

3.49

.91

3.54

.94

3.22

.81

4.01

.82

3.25

.87

จากตาราง พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างคิด เห็นว่านักศึกษาให้ค วามสาคัญ กับทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 น้อ ยกว่า ที่ก ลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าทักษะดังกล่าวมีความสาคัญต่อนักศึกษาอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติทุกทักษะ ดังนี้ ที่ระดับ p < .01
คือ การคิด อย่า งมีวิจ ารณาณและการแก้ไ ขปัญ หา การสื ่อ สารและการร่ว มมือ ความคิด สร้า งสรรค์แ ละ
นวัต กรรม การรู้ส ารสนเทศ ความยืด หยุ่น และความสามารถในการปรับ ตัว การริเ ริ่ม และการนาตัว เอง
ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม และ ภาวะเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ และที่ระดับ p < .05 คือ การรู้
สื่อ การรู้สารสนเทศ: ข้อ มูล การสื่อ สาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ และ การสร้า งผลผลิตและหน้า ที่
ความรับผิดชอบ
เมื่อ เปรีย บเทีย บคะแนนเจตคติข องกลุ่ม ตัว อย่า งเกี่ย วกับ ความสามารถและทัก ษะที่กลุ่ ม ตัว อย่า ง
ส่งเสริมให้แ ก่นักศึก ษาจากรายวิชาที่ส อน และความสามารถและทัก ษะที่กลุ่ม ตัว อย่า งคาดว่า นักศึก ษาได้รับ
พบว่าความสามารถและทักษะที่กลุ่มตัวอย่างส่งเสริมให้แก่นักศึกษา โดยเรียงลาดับจากมากที่สุด -น้อยที่สุด มี
ดังนี้ 1) ใช้เหตุผลที่ดี 2) แก้ไขปัญหา 3) สื่อ สารอย่างชัดเจน 4) คิดอย่างสร้างสรรค์ 5) บริห ารเป้าหมายและ
เวลา 6) คิด อย่า งเป็น ระบบ 7) ตัด สิน ใจ 8) เป็น ผู้เรีย นที่นาตนเองได้ 9) ให้ค วามร่ว มมือ กับ ผู้อื่น 10) ผลิต
ผลลัพ ธ์ 11) ทางานได้ด้ว ยตนเองอย่า งอิส ระ 12) เข้า ถึงและประเมิน ข้อ มูล 13) ใช้แ ละจัด การข้อ มูล 14)
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รับผิดชอบต่อผู้อื่น 15) ปฏิสัมพันธ์กับ ผู้อื่น อย่างมีประสิทธิภาพ 16) บริหารโครงการ 17) ทางานร่วมกับ ผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์ 18) ยืดหยุ่น 19) ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 20) ทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพกับคนที่
หลากหลาย 21) วิเคราะห์สื่อ 22) ใช้นวัตกรรม 23) แนะนาและนาผู้อื่น 24) ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
และ 25) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สื่อ
ในขณะที่ พบว่าความสามารถและทักษะที่ก ลุ่มตัวอย่างคาดการณ์ว่านัก ศึกษาได้รับจากรายวิชาที่
สอน โดยเรียงลาดับจากมากที่สุด -น้อยที่สุด มีดังนี้ 1) ผลิตผลลัพธ์ 2) ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 3) แก้ไขปัญหา
4) บริหารโครงการ 5) สื่อสารอย่างชัดเจน 6) ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 7) ทางานเป็นทีมอย่างมี
ประสิท ธิภาพกับคนที่หลากหลาย 8) ยืดหยุ่น 9) คิดอย่างสร้างสรรค์ 10) ทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างสร้างสรรค์
11) ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 12) ทางานได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ 13) เป็นผู้เรียนที่นาตนเองได้ 14) บริหาร
เป้าหมายและเวลา 15) รับผิดชอบต่อผู้อื่น 16) ตัดสินใจ 17) ใช้และจัดการข้อมูล 18) แนะนาและนาผู้อื่น 19)
เข้าถึงและประเมินข้อ มูล 20) ใช้เหตุผลที่ดี 21) ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภ าพ 22) ใช้น วัต กรรม 23) คิด
อย่างเป็นระบบ 24) วิเคราะห์สื่อ และ 25) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สื่อ
ตอนที่ 2 การอธิบายเจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับระดับของการเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งวิธีการ
สอนของอาจารย์ที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และข้อจากัดหรืออุปสรรคที่ขัดขวางนัก ศึกษาจากการเรียนรู้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
จากการศึกษาพบว่า จากทั้งหมด 10 ระดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเห็นว่าการเรียนการสอนของ
ตนมีลักษณะเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับ 8 (ร้อยละ 28.57) รองลงมา คือ ระดับ 9 (ร้อยละ
18.57) ระดับ 7 (ร้อยละ 12.86) ) ระดับ 10 (ร้อยละ 7.14) ระดับ 4 (ร้อยละ 5.71) เท่าๆ กับระดับ 6 (ร้อย
ละ 5.71) และระดับ 3 (ร้อ ยละ 4.29) เท่าๆ กับระดับ 5 (ร้อ ยละ 4.29) ตามลาดับ โดยมีร้อ ยละ 12.86 ไม่
แสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้ วิธีการสอนของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียน โดยเรียงลาดับจาก
มากที่สุด-น้อยที่สุด คือ 1) กิจกรรม/โครงงานในห้องเรียน 2) การวิเคราะห์ปัญหา 3) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 4)
การวิเคราะห์สถานการณ์/กรณีศึกษา 5) การถาม-ตอบ 6) การสื่อสารในห้องเรียน 7) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้สอน เทคโนโลยีสื่อ [อาทิ ดีวีดี /วีดีโอ/PowerPoint/อิน เตอร์เน็ต /e-Learning/YouTube เป็น ต้น ] 8)
เครือ ข่า ยทางสังคม [อาทิ Facebook/Line/ไปรษณีย์อิเล็ก ทรอนิก ส์ เป็น ต้น ] 9) อุป กรณ์เ ทคโนโลยี [อาทิ
คอมพิวเตอร์/Smart Phone/Audio/Projector เป็นต้น] และ 10) อื่นๆ โดยระบุว่าใช้ Programming/การให้
วิเคราะห์ข้อมูล/เว็บไซต์/ MOOC/การแบ่งปันประสบการณ์ในชั้นเรียน/การเรียนรู้จากข้อมูล -เหตุการณ์ปัจจุบัน/
กิจกรรม เป็นต้น
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าข้อจากัดหรืออุปสรรคที่ขัดขวางนักศึกษาจากการเรียนรู้
ทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเรีย งลาดับ จากมากที่สุด -น้อ ยที่สุด คือ 1) สิ่งแวดล้อ มการเรีย นรู้ ซึ่งมีค ะแนน
เท่ากับ ชุม ชนการเรีย นรู้ 2) พื้น ที่ก ารเรีย นรู้ 3) นโยบายของวิท ยาลัย [อาทิ การเปลี่ย นแปลงนโยบายของ
วิทยาลัย/การมุ่งเน้นที่มคอ.มากกว่าการมุ่งเน้นที่ความรู้/ระบบการให้เกรด/Liberal Arts/ระบบไตรภาค/ขาด
การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการทางาน เป็นต้น] ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ เทคโนโลยีการเรียนรู้ 4) ความรู้
ของนักศึกษา [อาทิ การขาดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/ความลาบากในการปรับให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้/มีความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกเพียงเล็กน้อย/ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมีไม่เพียงพอ/มีความรู้เพียง
แค่พื้นฐาน/ขาดทักษะการคานวณและการใช้ตรรกะ/ขาดความสามารถในการทาวิจัยหรือโครงงานได้อย่างอิสระ
เป็นต้น] 5) อื่นๆ [อาทิ ทัศนคติด้านการศึกษา/ขาดการสนับสนุนให้นักศึกษาทางานร่วมกับสถาบันอื่น/จานวน
นักศึกษาในห้องเรียนมีมากเกินไป/นั กศึกษาขาดความสนใจในการทางานที่ท้าทาย/นักศึกษาไม่สนใจการอ่าน
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และการเรียน/อุปกรณ์ในห้องเรียนมีไม่เพียงพอและใช้งานไม่ได้/มุ่งเน้นที่การสอบมากเกินไป เป็นต้น] 6) เวลา
เรียน 7) ภาษา ซึ่งได้คะแนนเท่ากับ อุปกรณ์ในชั้นเรียน 8) การพัฒ นาวิชาชีพของผู้ส อน 9) เงื่อนไขหลัก สูต ร
[อาทิ เน้นธุรกิจ มากกว่าการเป็น Liberal Arts/มีจานวนเครดิตและวิชาเรียนมากเกินไป/ระบบการให้เกรดที่
ขาดความยืด หยุ่น /หลัก สูต รขาดความทัน สมัย เป็น ต้น ] 10) การวัด ผล 11) การเรีย นรู้ข องผู้ส อน และ 12)
เนื้อหารายวิชา ตามลาดับ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจัยซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่านักศึกษาให้ความสาคัญกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 น้อ ยกว่าที่ก ลุ่ม ตัว อย่า งคิด ว่า ทัก ษะดังกล่าวมีค วามสาคัญ นั้น ไม่ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ในปัจ จุบัน ที่
ต้อ งการคนที่มีค วามรู้แ ละทัก ษะแบบใหม่ๆ การเรียนรู้ข องผู้เรียนจึงจาเป็นต้ อ งเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม โดย
ผู้ส อนต้องเป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนก้าวข้ามเนื้อหาไปสู่การพัฒนาทักษะสาคัญให้กับผู้เรียน (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) รวมถึงสถาบันการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีความ
พร้อมสาหรับงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน (Suto, 2013)
การที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับทักษะ การรู้สื่อ น้อยที่สุด แต่กลับมีความคิดเห็นว่านักศึกษาให้
ความสาคัญ กับ ทัก ษะดังกล่า วในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้อ าจสืบ เนื่อ งจากการที่ผู้เรีย นซึ่งเป็น วัย รุ่น ในปั จจุบัน
เติบโตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิตอล โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการสื่อสาร
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Apple Classrooms of Tomorrow-Today Learning in the 21st Century, 2008)
จึงเคยชินกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน การที่ผู้ สอนให้ความสาคัญน้อยกับทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อและเทคโนโลยีนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการเรียนรู้
ที่บูร ณาการนาเทคโนโลยีม าใช้ จะช่ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการเรีย นรู้ทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับ ผู้เรีย น
(Partnership for 21st Century Learning (P21), 2007) โดยเทคโนโลยีจะช่วยผู้เรียนฝึกถ่ายโอนทักษะไปใช้
ในบริบทที่แตกต่างกัน และสะท้อนวิธีคิดของผู้เรียนร่วมกับกลุ่มเพื่อน (Saavedra & Opfer, 2012) นอกจากนี้
การที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่านักศึกษาให้ความสาคัญน้อยที่สุดกับทั กษะ การสร้างผลผลิตและหน้าที่ความ
รับผิด ชอบ ทั้งที่เป็นทัก ษะที่กลุ่มตัวอย่างให้ค วามสาคัญ มากที่สุดนั้น สามารถอธิบ ายได้ว่าทักษะดังกล่าวเป็น
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งอยู่ในวัยทางานเข้าใจว่าทักษะนี้มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ทางาน ในขณะที่คิ ดเห็นว่านักศึกษาซึ่งยังอยู่ในวัยเรียนน่าจะให้ความสาคัญกับทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
และนวัตกรรมมากกว่า คือ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มากที่สุด เนื่องจากศตวรรษที่ 21 ต้องการคนที่มี
ทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับ ตัว ทัก ษะที่สาคัญ ที่สุด ของคนยุค นี้จึงเกี่ ย วข้องกับการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช ,
2555)
ในส่วนของเจตคติที่เกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอนนั้น จะ
สังเกตได้ว่าทักษะที่ได้รับการส่งเสริม และทักษะที่กลุ่มตัวอย่างคาดการณ์ว่านักศึกษาได้รับจากรายวิชาที่สอนใน
ลาดับท้ายๆ เป็นทักษะที่ เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องจากการที่กลุ่มตัวอย่างไม่มี
ความถนัด/ชานาญในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเทียบเท่ากับวัยรุ่นในปัจจุบันที่เติบโตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่
เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิตอล จึงกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มตัวอย่างให้กับผู้เรียน
ซึ่งเป็นวัยรุ่นยุคดิจิตอล การเรียนการสอนที่ไม่ได้ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเพียงพออาจเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนในปัจจุบัน ในทางกลับกัน ผู้สอนอาจสลับ
บทบาทของตนเองให้เป็นผู้ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ส่ือและเทคโนโลยีจากผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้สื่อและ
เทคโนโลยีระหว่างการเรียนรู้ และผู้สอนเป็นเพียงโค้ชแนะนา ผู้สอนก็จะได้เรียนรู้การใช้สื่อและเทคโนโลยีจาก
ผู้เรียนไปด้วย
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เมื่อพิจารณาความสามารถและทักษะที่กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่ าได้ส่งเสริมให้แก่นักศึกษามากที่สุด คือ
ใช้เหตุผลที่ดี ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างคาดการณ์ว่าความสามารถและทัก ษะที่นักศึกษาได้รับมากที่สุด คือ ผลิต
ผลลัพธ์ แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าได้ส่งเสริมทักษะ ใช้เหตุผลที่ดี ให้แก่นักศึกษามากที่สุด แต่กลับคาดการณ์
ว่านักศึกษาได้รับ ทัก ษะดังกล่าวในลาดับ ท้า ยๆ เช่นเดียวกับ ทัก ษะ คิด อย่างเป็นระบบ โดยเป็น ทัก ษะในกลุ่ม
การคิดอย่างมีวิจ ารญาณและการแก้ไขปัญ หา ซึ่งมีค วามสาคัญ สาหรับ การดารงชีวิต ที่ต้อ งได้รับ การฝึก ฝนใน
ลาดับ แรกๆ (Levy & Murnane, 2005; Wagner, 2008 as cited in Saavedra & Opfer, 2012) ทั้งนี้อาจ
สืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนที่ขาดความสมดุล กล่าวคือ ผู้สอนควรส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน
ด้วยข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นจริงโดยปรับการสอนร่วมกับการทาโครงงาน ออกแบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21 ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งแบบกลุ่มและรายบุค คล รวมถึงการให้ข้อมูลสะท้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์ต่อความสามารถของผู้เรียน ความสมดุลที่เหมาะสมอยู่ระหว่างการสอนของผู้สอนและการเรียนรู้ของ
ผู้เ รีย น โดยผู ้ส อนเป็น โค้ช การเรีย นรู ้แ ละสอนเป็น ขั ้น ตอนเท่า ที ่จ าเป็น ในขณะที ่ผู ้เ รีย นเป็น คนลงมือ ท า
โครงงาน/กิจ กรรมซึ่งต้องคิด วิจัย วางแผน วิเคราะห์ ร่วมมือ ทดลอง วัดผล และสื่อสาร เพื่อเข้าถึงการเรียนรู้
เป็นสาคัญ (Trilling & Fadel, 2009)
กลุ่มส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีสอนแบบ กิจกรรม/โครงงานในห้องเรียน การวิเคราะห์ปัญหา และ การ
เรียนรู้แ บบร่วมมือ ในชั้นเรียนมากที่สุด เพื่อ ส่งเสริมทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นัก ศึกษา โดยโครงงาน/
กิจกรรมมีความสาคัญอย่างมาก หากผู้สอนเลือกโครงงาน/กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้เรียนจะทาให้ผู้เรียนขาด
ความสนใจและขาดความรับผิดชอบในโครงงาน/กิจกรรมนั้นๆ จนกระทบต่อความรู้และความเข้าใจที่ควรได้รับ
ความยากของโครงงาน/กิจกรรมจึงต้องพอดีกับความสามารถของผู้เรียนส่วนใหญ่ ผู้สอนไม่ควรสอน/ควบคุม
มากเกิน ไปเช่น เดียวกับ ที่ไม่ค วรปล่อ ยให้ผู้เรียนเรียนรู้เองอย่างอิสระมากเกินไป โดยไม่ได้รับ คาแนะนาอย่า ง
เพีย งพอจนทาให้ผู้เ รีย นขาดประสบการณ์ ความรู้ค วามเข้า ใจและความสามารถ/ทั ก ษะแห่งศตวรรษที่ 21
(Trilling & Fadel, 2009) ในทางตรงกัน ข้า มกลับ พบว่า สิ่งแวดล้อ มการเรีย นรู้ ชุม ชนการเรีย นรู้ และ
พื้น ที่ก ารเรียนรู้ มีจากัด ซึ่งเป็น อุป สรรคสาคัญ ที่ขัด ขวางการเรีย นรู้ทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยอุป สรรคที่
ขัด ขวางการเรีย นรู้ 3 สิ ่ง นี ้ล้ว นอยู่ ใ นบริบ ทที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ สภาพแวดล้อ มของการเรีย นรู ้ซึ่ง ต้อ งได้รับ การ
ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคลในบริบทจริงเพื่อเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ดังนั้น วิท ยาลัยนานาชาติจึงควรปรับ ปรุงและพัฒ นาบรรยากาศการเรีย นรู้ทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเพิ่ ม
จานวนพื้นที่ท างการเรียนรู้ให้มีม ากขึ้น ทาให้เกิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากเครือข่ายของคนในชุมชนจะ
ช่ว ยเสริม สร้า งปฏิสัม พัน ธ์ร ะหว่างกัน ซึ่งเอื้อ ให้เกิด การเรีย นรู้ (Apple Classrooms of Tomorrow-Today
Learning in the 21st Century, 2008) และถ่า ยโอน/ส่งผ่า นความรู้ใ ห้แ ก่บุค คลอื่น ต่อ ไป นอกจากนี้ก าร
ผลัก ดัน ให้ผู้สอนได้รับการพัฒ นาความสามารถใช้อุป กรณ์สื่อ ดิจิต อลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน ผู้สอนต้องรู้เท่าทัน
ต่อ การเปลี่ย นแปลง โดยปรับ ปรุงหลัก สูต รซึ่งบูร ณาการความรู้ค วบคู่ไ ปกับ การพัฒ นาทัก ษะสาคัญ แห่งการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งและมีความสามารถ/ทักษะสาคัญ
ซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป
ข้อจากัดในงานวิจัย
1. กลุ่มตัว อย่างเป็นอาจารย์ป ระจาวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จึงไม่สามารถอ้างถึงเจตคติของ
อาจารย์กลุ่มอื่นได้
2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการเลือกตอบจากตัวเลือกต่างๆ ที่
ผู้วิจัย เตรีย มให้ จึงอาจมีข้อ มูล ในประเด็น อื่น ที่น่า สนใจที่ต้ อ งศึก ษาด้ว ยการเก็บ ข้อ มูล เชิงคุณ ภาพผ่า นการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม
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ข้อเสนอแนะ
1. ผลการศึก ษาครั ้ง นี ้ซึ ่ง พบว่า กลุ ่ม ตัว อย่า งให้ค วามส าคัญ กับ ทัก ษะที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ สื ่อ และ
เทคโนโลยีน้อยกว่าทักษะด้านอื่นๆ ดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยนาอุปกรณ์สื่อและเทคโนโลยีเ ข้ามา
ในชั้นเรียนและในพื้นที่อื่นๆ ของวิทยาลัยจะเป็นการช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่
21 มากยิ่งขึ้น
2. การที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่านักศึกษาให้ความสาคัญกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 น้อยกว่าที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญนั้น อาจก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างวิธีการสอนของผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้ที่ผู้เรียนควรจะได้รับ รวมถึงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงนับเป็นความท้า
ทายสาหรับผู้สอนที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย
3. ในการศึก ษาครั้ง ต่อ ไปอาจเป็น การศึก ษาความสามารถและทัก ษะแห่งศตวรรษที ่ 21 โดย
จาแนกประเภทของรายวิชา อาทิ รายวิชาแกน รายวิชาเฉพาะ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้เข้าใจอิทธิพ ล
อื่นๆ ที่อาจมีระหว่างกัน
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มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี วรรณตรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวน
มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์ นันตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึง สายแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
16. ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
17. ดร.พิกุล ประดับศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
18. ดร.อุดม หอมคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
19 ดร.อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. รองศาสตราจารย์ พญ.สรญา แก้วพิทูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดร.ณัฏวุฒิ แก้วพิทูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิธาน ไพโรจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานวย วัฒนกรสิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพดี สินมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. ดร.ณัฐสุรางค์ ปุคคละนันทน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
12. ดร.นิศานาถ แก้ววินัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13. ดร.อรนุช นาคชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
14 ดร.กนกกานต์ ลายสนธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
15. ดร.สุธีรา อินทเจริญศานต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
16. ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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17. พญ.วิลาวัลย์ อึงพินิจพงศ์
18. นพ.วินยั อึงพินิจพงศ์

โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
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ผลการวิจัยและรายละเอียดที่ปรากฏในบทความ เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ มิใช่ความเห็น
หรือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
.....................................................
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