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ความขัดแยงและการจัดการความขัดแยง
(Conflict and Conflict Management)
สมาน อัศวภูมิ 1
0

บทคัดยอ
โอกาสที่จะมีความเขาใจสับสนกันระหวางความขัดแยง (Conflict) ในเชิงวิชาการกับ
เชิงสังคมนั้นเปนไปไดคอนขางมาก โดยเฉพาะในบริบทสังคมไทย เพราะในความเขาใจและลง
ความเห็นเกี่ยวกับความขัดแยงของคนโดยทั่วไปเมื่อไดยินหรือกลาวถึงความขัดแยงระหวาง
บุคคล หรือกลุมบุคคลแลว มักจะหมายถึงการไมลงรอย หรือการทะเลาะกัน ตลอดจนการ
เปนศัตรูกัน แตในเชิงวิชาการโดยเฉพาะในการบริหารองคการแลว ความขัดแยงเปน เพีย ง
ความเห็นตางในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการตัดสินใจหรือการดําเนินงานขององคการ อันอาจจะ
เกิดขึ้นจากความแตกตางทางความคิด ความเชื่อ ความเขาใจ หรือประสบการณของบุคคล นี่
คือฐานคิดสําคัญของการจัดการความขัดแยง ที่ผูบริหารและบุคลากรในองคการควรทําความ
เขาใจและแยกความแตกตางดังกลาวใหได จึงจะทําใหการจัดการความขัดแยงในองคการ
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งเปนวัตถุประสงคในการเขียนบทความนี้ โดยมุงสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ความขัดแยงในการบริหารองคการ สาเหตุและแนวทางในการจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นใน
องคการตอไป
Abstract
Possibility of misunderstanding between academic- based conflict and
social- based conflict is likely to happen, especially in Thai society context,
because general laymen would understand and judge conflict incidents as
disagreement, argument, or even being enemies while academic-based conflict,
especially that is related to organizational administration, conflict is just the
matter of different viewpoints on issues needed decisions or actions of the
organizations, based on different ideas, beliefs, or experiences of each person.
This is crucial foundation concepts of conflict management that administrators
and personnel should understand and differentiate in order to successfully
manage conflict in organization. This is the objective of this article, which focus
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on understanding conflict, causes, and guidelines for conflict management in
organizations.
ความนํา
ความขัดแยงเปนเรื่องปกติของบุคคล และกลุมบุคคล กลาวคือในบางโอกาส ตัวเรา
เองก็ยังสับสน ลังเล และมีความเห็นแยง หรือการกระทําที่ขัดแยงกับความเชื่อของตนเอง
แลวจะไปคาดหวังอะไรที่จะไมใหมีความขัดแยงระหวางบุคคล ประเด็นจึงอยูที่วาเราจะทํ า
ความเขาใจและใชประโยชนจากความจริงขอนี้ไดอยางไร ทั้งในการดํารงชีวิต และการทํางาน
ความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง
ความขัดแยงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน
, 2546) นิยามคําวาขัดแยงวา “ไมลงรอยกัน และทําใหไมไดรับสิ่งที่จะพึงได” ดังนั้นความ
ขัดแยงจึงนาจะมีความหมายวา “ความไมลงรอยกันและเปนเหตุทําใหไมไดรับสิ่งที่จะพึงได”
จึงไมไดแปลวาทะเลาะกัน หรือเปนศัตรูกัน เพียงแตเปนสภาวะการณที่เกิดความไมสอดคลอง
กัน และหาขอสรุปไมได แตในมิติของสังคม โดยเฉพาะในเชิงจิตวิทยาแลว ความขัดแยงมักจะ
บงบอกและสื่อความไปในทางวามีการทะเลาะกัน และเลยเถิดไปถึงการเปนศัตรูกันทั้ งทาง
ความคิด การปฏิบัติ หรือการดํารงชีวิต และสังคมของประเทศตะวันตกเขาใจและเห็ น ว า
ความขัดแยง (Conflict) เปนสภาวะของความเห็นตาง (disagreement) หรือขอถกเถียงที่
แตกตางกัน (disagree argument) อันเนื่องมาจากความแตกตางของอุดมคติ ความเชื่อ หรือ
ความเห็ น (Longman Dictionary of Contemporary English, 2001) ซึ่ ง มี ค วามหมาย
ใกลเคียงกัน แมจะมีรายละเอียดตางกันก็ตาม แตนิยามของคําวา conflict นี้ในพจนานุกรม
ของ So Sethaputra (2545) มีหลายความหมาย เชน หมายถึง ปะทะกัน เปนปรปกษตอกัน
ตรงกันขามกัน ตอสูกัน หรือ ขัดกัน เปนตน ซึ่งไมทราบวาผูรวบรวมความหมายของศัพทใน
พจนานุกรมเลมนี้ถอดความจากฉบับภาษาอังกฤษ หรือรวบรวมจากหลายตํารา แตดูเหมือน
จะเปนความหมายที่คนในสังคมไทยสวนใหญเขาใจกัน อยางไรก็ตามในทางวิชาการมีการ
กลาวถึงและอธิบายคํานี้วาอยางไร เปนประเด็นหลักของบทความนี้
Hellriegel และ Slocum (1996) ชี้วาความขัดแยงเกิดขึ้นจากความเห็นไมตรงกัน
เกี่ ย วกั บ เป า ประสงค ความคิ ด หรื อความรู สึกที่เกิดขึ้น ระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคลใน
ทีมงาน หรือแผนก หรือในองคการ
The Foundation Coalition (2016) นิยามความขัดแยงวาเปนการตอสูหรือแขงขัน
ระหวางบุคคลที่มีความตองการ มีความคิด ความเชื่อ คานิยม หรือเปาประสงคตรงขามกัน
และอธิบายวาความขัดแยงเปนสิ่งที่ควรสงเสริมใหเกิดขึ้นในการทํางานเปนทีม แมวาจะไม
สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นไดก็ตาม ความขัดแยงอาจจะนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลว
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ในการทํางานก็ได ดังนั้นการทําความเขาใจและสามารถจัดการความขัดแยงไดดีจะสงเสริ ม
ประสิทธิผลในการทํางานของทีมยิ่งขึ้น
คู มื อ การจั ด การความขั ด แย ง ของ Centre for Multiparty Democracy (2016)
กลาวถึงความขัดแยงวาเปนเรื่องปกติของการอยูและทํางานรวมกันของบุคคล และเกิดขึ้นใน
ทุกสังคมมาตั้งแตเรามี มนุ ษยอาศัย อยู บนโลกใบนี้ ความขัดแยงเกิดขึ้นจากปฏิ บัติสั ม พัน ธ
ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลตั้งแตสองคน หรือสองกลุมขึ้นไป อันเนื่องมาจากฝายใดฝาย
หนึ่งเห็นตางในสิ่งที่เปนอยู ไมวาจะเปนความตางในเรื่องที่คิด แนวคิด การรับรู ความเชื่อ
หรือความรูสึก เหลานี้จะนํามาซึ่งความขัดแยงไดเสมอ เมื่อความขัดแยงเกิดขึ้น ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคลจะไมเหมือนเดิมอีกตอไป ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังคํากลาวที่วา ที่ใดไมมีความขัดแยงที่นั่นยอมไมมีการเปลี่ยนแปลงCentre for
Multiparty Democracy ชี้วาความขัดแยงกับความรุนแรงไมใชสิ่งเดียวกัน แตความรุนแรง
มักจะเปนการแสดงออกของความขัดแยงรูปแบบหนึ่งอันเนื่องมาจาก
1. คูความขัดแยงที่มีอํานาจเหนือกวามักจะใชความรุนแรงเพื่อสยบคูกรณี
2. เปนทางเลือกที่คูขัดแยงที่ออนแอกวาอาจจะเลือกใชถาเขาไมเห็นทางออกอื่นที่
ดีกวา
3. เมื่อคูกรณีทั้งสองฝายไมมีทางเลือกอื่นที่จะแกปญหา [หรือไมอยากใชทางอื่นใน
การแกปญหา] 2
4. เปนพัฒนาการของพลวัตรของความขัด แยงแบบหนึ่งเมื่ อความรุน แรงเริ่ม ตน
และรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อย ๆ
5. เปนเสนทางยอนศรคูกรณีเพื่อสรางความชอบธรรมทางนิตินัยใหฝายของตน
1

Kohirieser (2007) นิยามความขัดแยงวาเกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางบุคคล
หรือกลุมบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป โดยปรากฏอาการสําคัญคือ ความตึงเครียด ความไมลง
รอยกัน ไมสบอารมณกัน หรือ อยูคนละขั้วกัน ซึ่งทําใหความสัมพันธระหวางกันขาดสะบั้นลง
โดยสรุปแลวความขัดแยงเกิดขึ้นจากความแตกตางในการคิดหรือทําของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลตั้งแต สองคนหรื อสองกลุมขึ้น ไป อันเนื่องมาจากความต องการแตกตางกัน ซึ่ง
อาจจะเกิดความคิด ความเชื่อ คานิยม อุดมคติ ประสบการณ หรือจุดหมายทั้งเปดเผยหรือ
ซอนเรนที่แตกตางกัน ความจริงแลวความขัดแยงเปนสัญญาณที่ดีมากกวาไมดี เพราะเปน
อาการที่แสดงใหเห็นวาสิ่งที่เปนอยูตองไดรับการเปลี่ยนแปลง แตความไมเขาใจถึงแกนความ
ขัดแยง หรือการมีจุดหมายซอนเรน จึงเห็นวาความขัดแยงเปนปญหา เพราะเรามักจะเห็น
ความขัดแยงนําไปสูการทะเลาะเบาะแวง หรือทํารายกัน ทั้ง ๆ ที่ความขัดแยงไมใชความ
รุนแรง แมวาความรุนแรงอาจจะเปนผลจากความขัดแยงก็ตาม
2

ขอความในวงเล็บ [ ] เปนความเห็นของผูเขียน

3
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ประเภทของความขัดแยง
Hellriegel และ Slocum (1996) กลาวถึงความขัดแยงในองคการในสองลักษณะ
ใหญๆ คือ ความขัดแยงระหวางบุคคลกับความขัดแยงในบทบาท
ความขัดแยงระหวางบุคคลเกิดขึ้นไดใน 3 ลักษณะคือ ความขัดแยงในเปาประสงค
(Goal conflict) ความขัดแยงในดานเชาวนปญญา (Cognitive conflict) และความขัดแยงใน
ดานเจตคติ (Affective conflict) กลาวคือ ความขัดแยงในเปาประสงคจะเกิดขึ้นจากผลลัพธ
หรือสิ่งที่คาดหวังไมเปนไปตามที่ตั้งไว สําหรับความขัดแยงในดานเชาวนปญญาจะเกิดขึ้นเมื่อ
แนวคิ ด หรื อความคิ ดไม ส อดคลองกั น ส ว นความขัดแยงในดานเจตคตินั้น จะเกิดขึ้น จาก
ความรูสึกหรืออารมณเชิงลบ เชน ความโกรธ เปนตน
บทบาทเปนภาระงานและพฤติกรรมที่บุคคลไดรับความคาดหวังวาควรดําเนิ นการ
เชน บทบาทของนักศึกษาก็ไดรับความคาดหวังวาจะตองเขาชั้นเรียน อานหนังสือ ทําการบาน
รวมกิจกรรมในชั้นเรียน เขียนรายงาน และอื่นๆ เปนตน ดังนั้นความขัดแยงในบทบาท จะ
เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่บุคคลนั้นทําอยูไมสอดคลองกับบทบาทที่คาดหวัง ซึ่งมีสองลักษณะ คือ ความ
ขัดแยงในบทบาทจากผูคาดหวัง กับความขัดแยงในบทบาทจากตนเอง
ความขัดแยงในบทบาทจากผูคาดหวังมี 2 แบบคือ ความขัดแยงระหว างบทบาท
(intrasender-Role conflict) กับความขัดแยงภายในบทบาท (Intersender-Role conflict)
ความขัดแยงระหวางบทบาทเกิดขึ้นเมื่อผูมีอํานาจมอบหมายบทบาทใหทํา เปลี่ยนบทบาทที่
มอบหมายกอนซึ่งทําใหผูปฏิบัติปรับตัวไมทันกับบทบาท และความขัดแยงภายในบทบาท
เกิดขึ้นเมื่อผูมอบหมายบทบาทสงสัญญาณบทบาทคลาดเคลื่อน ทําใหผูปฏิบัติสับสน
ความขัดแยงภายในบทบาทเกิดขึ้น 2 แบบเชนกันคือ ความขัดแยงในบทบาทตาง
บุคคล (Interrole Conflict) กับ ความขัดแยงในบทบาทของตน (Person-Role Conflict)
ความขัดแยงในบทบาทตางบุคคล เปนความขัดแยงในบทบาทที่เกิดขึ้นระหวางสมาชิกของ
กลุ มงานหนึ่ ง หรื อองค การหนึ่ ง กั บ กลุ มงานหรื อองคก ารอื่น เชน การที่ พอหรื อแม ไ ด รั บ
มอบหมายใหทํางานลวงเวลา หรือในวันหยุด อาจจะทําใหครอบครัวและลูกไมเขาใจพอแมวา
ทําไมตองทําอยางนั้น เปนตน สวนความขัดแยงในบทบาทของตนนั้นเกิดขึ้นจากบทบาทที่
ไดรับมอบหมายไมสอดคลองกับความตองการ คานิยม หรือความสามารถของบุคคลที่ไดรับ
บทบาทนั้นๆ นั่นเอง
การจัดการความขัดแยง: แนวคิดและแนวทางในการจัดการ
Hellriegel และ Slocum (1996) ใหความหมายและอธิบ ายเกี่ย วกับ การจั ด การ
ความขัดแยงไววา ความขัดแยงหมายถึงการสอดแทรกกิจกรรมหรือวิธีการที่ออกแบบไวเพื่อ
ลดความขัดแยง หรือบางครั้งก็เพียงทําใหความขัดแยงนั้นไมมากพอที่จะสรางปญหา บุคคล
หรือองคการจะใชวิธีการตาง ๆ หลายลักษณะในการจัดการความขัดแยงโดยมีจุดมุงหมายที่
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จะทําใหเจตคติของบุคคลตอความขัดแยงเปลี่ยนไปในทางใดทางหนึ่ง คือ เปนบวก เปนลบ
หรือสมดุลกันระหวางบวกกับลบ
The Foundation Coalition (2016) ให ค วามหมายของความขั ด แย ง ไว ว า เป น
กระบวนการในการพัฒนาทักษะเกี่ยวของกับการแกไขความขัดแยง การสรางความตระหนัก
เกี่ยวกับสิ่งที่จะทําใหเกิ ดความขัดแยง ทักษะในการสื่ อสารความขัดแยง และการกําหนด
โครงสรางการดําเนินการเพื่อจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นในองคการ
จากแนวคิดพื้นฐานขางตน จะเห็นไดวาการบริหารความขัดแยงคือการเลือกใชวิธีการ
หรือแนวทางแบบใดแบบหนึ่งในการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะดําเนินการโดย
บุคคลที่เปนคูกรณีความขัดแยง หรือโดยฝายบริหารที่มีอํานาจในการจัดการ และดูเหมือนวา
จะไมมีสูตรตายตัว หรือวิธีการที่รับประกันประสิทธิผล ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะความขัดแยงมี
หลายมิติ และสิ่งที่ปรากฏกับรายละเอียดของความขัดแยงที่ซอนเรนมีมาก อยางไรก็ตาม หาก
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นไมมีจุดมุงหมายซอนเรน แตเปนเพียงความแตกตางของความตองการ
บนฐานของความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น ความเชื่อและคานิยมลวน ๆ แลว การแกปญหา
ก็ไมใชเรื่องยาก และมักจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรคที่เปนประโยชนตอทุกฝาย ดัง
แนวคิดที่จะนําเสนอตอไป
The Foundation Coalition (2016) นําเสนอแนวคิดและแนวทางในการจัด การ
ความขัดแยงไววา ความขัดแยงเปนเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้น ทั้งโดยสวนตัวของบุคคล หรือในทาง
วิชาชีพ และชองทางในการจัดการกับความขัดแยงอาจจะดําเนินการโดยวิธีการแบบเลือกขาง
การหลีกเลีย่ ง การถนอมน้ําใจ การประนีประนอม หรือการประสานความรวมมือ
วิธีการเลือกขาง (Competing) เปนวิธีการจัดการความขัดแยงที่เปนไปตามความ
ตองการของฝายบริ หารสูง แตไดรับความร วมมื อต่ํา และการเลือกใชวิธี การจั ดการความ
ขัดแยงแบบนี้เหมาะกับกรณีที่ตองการการปฏิบัติใหเกิดผลโดยดวน หรือเมื่อสิ่งที่ตองทําไม
คอยเปนที่นิยมกันโดยทั่วไป หรือสิ่งที่ตองทํานั้นมีผลสําคัญตอความเปนความตายขององคการ
เปนตน ทักษะในการจัดการแบบนี้คือ ยืนยันจุดยืน สรางความชัดเจนในจุดยืน เสนอจุดยืน
และความรูสึก ใชตําแหนงหรืออิทธิพล ถกเถียงหรือโตแยง เปนตน
วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoiding) เปนวิธีการจัดการความขัดแยงที่ไดผลต่ํา ทั้งเปนไปตาม
ความตองการของฝายบริหารและความรวมมือของผูเกี่ยวของ แตบอยครั้งคนเราจะเลือกใช
วิธีการหลีกเลี่ยงในการแกปญหาความขัดแยง เพราะกลัววาจะพัวพันมาถึงตัวเรา หรือไมก็ไม
มั่นใจในทักษะการจัดการความขัดแยงของตน อยางไรก็ตาม การเลือกใชวิธีการจัดการความ
เสี่ยงแบบหลีกเลี่ยงนั้น มักจะเปนการแกปญหาความขัดแยงที่มีผลกระทบนอย หรือไมก็เพื่อ
ลดความตึงเครียดชั่วขณะ เปนการซื้อเวลา หรือไมก็ผูบริหารไมไดมีอํานาจเต็มในการจัดการ
เรื่องนั้น ๆ เปนตน สวนทักษะการจัดการโดยวิธีนี้คือ การถอนตัวจากความขัดแยง การไมเขา
ไปยุงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแยง การเลิกแกปญหาที่ไมมีทางแก หรือ การยื้อเวลา
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วิธีการถนอมน้ําใจ (Accommodating) เปนการจัดการความขัดแยงที่เปนไปตาม
ความตองการของฝายบริหารต่ํา แตไดรับความรวมมือสูง แตวิธีการจัดการความขัดแยงแบบนี้
จะเป น ประโยชน ม ากเมื่ อ ต อ งการแก ป ญ หาความขั ด แย ง กั น ด ว ยเหตุ ผ ล เพื่ อ พั ฒ นาการ
ปฏิบัติงาน หรือสรางความกลมเกลียว หรือสันติภาพ ทักษะการสรางความปรองดองคือ การ
ลดความตองการ หรือความเห็นแกตัวของแตละฝายลง ความยืดหยุน หรือการรับฟงคําสั่ง
วิธีการประนีประนอม (Compromising) เปนวิธีการจัดการความขัดแยงที่ไดผลปาน
กลางทั้งสวนที่ฝายบริหารตองการและความรวมมือของผูเกี่ยวของ ผูบริหารอาจจะเลือกใช
วิธีการประนีประนอมในกรณีที่ความขัดแยงเปนปญหาระดับกลาง หรือไมก็มีอํานาจในการ
จั ด การเท า ๆ กั น ระหว า งคู ขั ด แย ง หรื อ มี ข อ จํ า กั ด ด า นเวลา ส ว นทั ก ษะในการจั ด การ
ประนีประนอมนั้น คือ การเจรจาตอรอง การแสวงหาจุดรวม การประเมินคานิยม หรือการ
ยอมถอยกันคนละกาว เปนตน
วิธีการประสานความรวมมือ (Collaborating) เปนวิธีการจัดการความขัดแยงที่เชื่อ
วาไดผลดีทั้งสองฝาย คือฝายบริหารก็บรรลุผลและผูเกี่ยวของก็ใหความรวมมือ การประสาน
ความรวมมือเปนการกระตุนและแสวงหาแนวคิดที่ดีที่สุดบนฐานของแนวคิด โดยอาศัยความ
รวมมือจากผูเกี่ยวของทั้งหมดเพื่อนําเสนอแนวคิดที่เชื่อวาดีกวาเดิม จนกวาจะไมมีใครเสนอ
แนวคิดใหมที่ดีกวาเดิมเพิ่มเติมอีก ผูบริหารอาจจะเลือกใชวิธีการจัดการความขัดแยงแบบนี้
เมื่อเรื่องที่ขัดแยงนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งและมีเวลามากพอที่จะดําเนินการแกไข ทักษะที่ใช
คือ การรับฟงอยางใสใจ การพบปะกันแบบกัลยาณมิตร การแสดงออกในความหวงใย หรือ
การวิเคราะหใหเห็นผลสุดทายที่จะเกิดขึ้น
แนวทางในการจัดการความขัดแยงที่กลาวถึงไวในคูมือการจัดการความขัดแยงของ
Centre for Multiparty Democracy (2016) มีสามแบบคือ แกทางตรง แกทางออม และ
การประนีประนอม ดังนี้
1. การจัดการความขัดแยงทางตรง (Direct Conflict Management Approaches)
มีสามแบบคือ แบบแพดวยกันทั้งคู (Lose-lose Model) เชน การหลีกเลี่ยง การถนอมน้ําใจ
หรือการประนีประนอม สําหรับแบบแพ-ชนะ (Win-lose Model) อาจจะใชการแกปญหา
แบบเลือกขาง หรือแบบใชอํานาจบังคับ สวนแบบชนะ-ชนะ (Win-win Model) อาจจะใช
แบบประสานความรวมมือ หรือแบบแกปญหาโดยยึดหลักเหตุผล
2. ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ขั ด แ ย ง ท า ง อ อ ม ( Indirect Conflict Management
Approaches) อาจจะเลื อ กใช วิ ธี ก ารได ผ ลประโยชน ร ว มกั น หรื อ การส ง ต อ ให ผู บ ริ ห าร
ระดับสูงแกปญหา
3. การจัดการความขัดแยงแบบประสานประโยชน (Negotiation and Mediation)
มีสองแบบใหญ ๆ คือการใชวิธีการเจรจาตอรอง กับวิธีไกลเกลี่ยโดยบุคคลที่สาม
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Kohirieser (2007) เสนอทักษะในการจัดการความขัดแยงที่นาจะเปนประโยชนตอ
ผูบริหารและผูสนใจไวดังนี้
1. การสรางและรักษาความสัมพันธอันดีรวมทั้งคูกรณีดวย (Create and maintain
a bond, even with your adversary) ทั้ ง นี้ เ พราะความสั ม พั น ธ ที่ ดี เ ป น หั ว ใจของการ
แกปญหาความขัดแยง อยางไรก็ตามผูอานตองไมสับสนระหวางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน
และกัน กับความชมชอบบุคคลที่เปนคูกรณี เพราะสิ่งสําคัญของการแกปญหาความขัดแยงคือ
การสมประโยชนตามวัตถุประสงคขององคการ ยิ่งไปกวานั้นเราตองเรียนรูในการแยกแยะ
ระหวางตัวบุคคลที่เกี่ยวของ กับประเด็นปญหาที่ตองการแกปญหา
2. การจัดใหมีการเจรจาและการตอรอง (Establish a dialogue and negotiate)
การเป ด โอกาสให มีการเจรจากั น ได เสมอ มีเปาหมายชัดเจนในเรื่องที่จะเจรจากัน และมี
ความหวังในความสําเร็จ มีจุดประสงครวมกันเปนเปาหมาย โดยหลีกเลี่ยงความกาวราวและ
รุนแรง ซึ่งจะนําไปสูการเจรจาตอรองกันตอไป
3. นํ า ประเด็ น เข า สู โ ต ะ เจรจา (Put the fish on the table) หมายคว าม
ตรงไปตรงมาวาควรนําประเด็นที่เปนปญหามาสูโตะเจรจา แทนการปกปด หรือหลีกเลี่ยง
เสมือนกับการมีปลาก็ควรนํามาขึ้นโตะเพื่อรับประทาน ถาปลอยทิ้งไวใตโตะก็จะเนาเสีย ทําให
เกิดความเสียหายได
4. ทําความเขาใจในสาเหตุของความขัดแยง (Understand what causes conflict)
ทั้งนี้เพราะถาเราจะนําปญหาขึ้นโตะเจรจา เราตองเขาใจวาอะไรคือสาเหตุของปญหาความ
ขัดแยงดังกลาว ซึ่งสาเหตุหลักมักจะเกิดจากความแตกตางในเปาประสงค ความสนใจ หรือ
คานิยมของคูกรณี
5. ใชกฎการเอื้อแกคูกรณี (Use the law of reciprocity) โดยเชื่อวาถาเราใหอะไร
กับผูอื่นเรามักจะไดสิ่งนั้นตอบแทน ดังนั้นถาคูกรณียึดหลักการนี้ในระหวางการเจรจา ยอมมี
แนวโนมที่จะนําไปสูความสําเร็จในการเจรจา และการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดมาก
ขึ้น
6. การสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวก (Build a positive relationship) หลั ง จาก
ความสัมพันธระหวางคูกรณีเริ่มดีขึ้น เปนความจําเปนที่ตองพยายามรักษาความสัมพันธใหดี
ยิ่งขึ้นไปพรอม ๆ กับความพยายามในการหาจุดเชื่อมของจุดประสงครวมของประเด็นที่มี
ความขัดแยงไปดวย
ปจจัยที่สงผลตอการจัดการความขัดแยง
The Foundation Coalition (2016) นําเสนอไววาปจจัยที่สงผลตอแบบการจัดการ
ความขัดแยงคือ เพศ อํานาจแหงตน ความคาดหวัง สถานการณ ตําแหนงหนาที่ การปฏิบัติ
แนวการเลือกวิธีการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และประสบการณชีวิต
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เพศ (Gender) เพศแตกตางกันมีมุมมองแตกตางกัน ทั้งผูเลือกแบบการจัดการและ
ผูเกี่ยวของกับกรณี โดยเชื่อวาแตละเพศมีลักษณะและความชอบแตกตางกัน
อํานาจแหงตน (Self-concept) การตระหนักรูในตัวตน การคิด และการปฏิบัติตน
ของบุคคลมีผลสําคัญตอการรับรูและเลือกวิธีการที่จะจัดการกับความขัดแยง
ความคาดหวัง (Expectations) จุดเริ่มที่สําคัญในการแกปญหาความขัดแยงคือความ
คาดหวังที่มีตอเรื่องดังกลาววาเราเห็นวาสําคัญไหม จําเปนตองแกไขหรือไม ผลจะเปนอยางไร
เปนตน
สถานการณ (Situation) คือความขัดแยงนั้นเกิดที่ไหน ใครเกี่ยวของบาง และเรารู
ไหมวาเรากําลังขัดแยงอยูกับใคร เรื่องนั้นเปนเรื่องสวนตัว หรือเรื่องวิชาชีพ
ตําแหนงหนาที่ (Position) ของผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของกับการจัดการความขัดแยง
โดยเฉพาะตองรูวาเรามีอํานาจในการจัดการเรื่องนั้นมากนอยเพียงใด
การปฏิบัติ (Practice) การที่เราจะเลือกใชวิธีใดจัดการความขัดแยงนั้น ขึ้นอยูกับ
วิธีการที่เคยเลือกและผลที่เกิดขึ้นในการแกปญหาที่ผานมา ถาแบบไหนใชกับเรื่องใดไดผล เรา
ก็มักจะเลือกใชแบบนั้นอีก
แนวการเลือกวิธีการจัดการ (Determining the best mode) ซึ่งขึ้นอยูกับความรู
ทักษะ และประสบการณที่ใชในการพิจารณาวาจะเลือกใชวิธีการจัดการปญหาความขัดแยง
แบบใด
ทักษะในการสื่อสาร (Communication skills) การสื่อสารเปนองคประกอบสําคัญ
ในการแกปญหาความขัดแยง คนที่สามารถสื่อสารไดดี สรางสรรคมักจะแกปญหาไดดีวาคนที่
พูดไมคอยรูเรื่อง
ประสบการณชีวิต (Life experiences) คนเราจะคิดและทําอะไร อยางไรขึ้นอยูกับ
ประสบการณชีวิตดวย ประสบการณมาก และรูมาก โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแกปญหาความ
ขัดแยงจะทําใหผูบริหารเขาใจและเห็นชองทางในการแกปญหาความขัดแยงไดมากขึ้น
ปจจัย หรือแหลงที่มาของความขัดแยงที่ กลาวถึงไวในคูมือการจัดการความขัดแยง
ของ Centre for Multiparty Democracy (2016) มีหาแหลงคือ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม
ชนชั้นทางเศรษฐกิจ และ ขอจํากัดของทรัพยากร
ขอสรุปและความเห็นทายเรื่อง
ความขั ด แย ง แม จ ะเป น ภาพลบในความเข า ใจของคนทั่ ว ไป แต ใ นทางวิ ช าการ
โดยเฉพาะการบริหารแลว ความขัดแยงเปนปรากฏการณปกติ และที่สําคัญคือเปนสิ่งที่เปน
สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นถาเขาใจและจัดการความขัดแยงไดดี จะเปน
คุณตอองคการมากกวาเปนโทษ แตปญหาคือ ความขัดแยงมักจะสรางบาดแผลทางใจสําหรับ
คนที่ ไม เ ข าใจ และในองค ก ารที่ ไ ม ต อ งรั บ ผิ ดชอบต อผลการดํา เนิน งานของตนเทา ที่ ค วร
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การศึกษาทําความเขาใจและนําใชแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงและการจัดการความขัดแยงที่
กลาวมาขางตน นาจะเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับผูบริหารที่ตองการประสิทธิผลขององคการไม
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ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหาร
โรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
Parents’ Satisfaction towards the Administrator of Phong-Phaew
Suksa Panyanusorn School, Mahachanachai District, Yasothorn
Province, under the jurisdiction of the Office of Yasothorn
Provincial Superintendent.
กิฐพินิจพงษ ผองแผว 1, สุรางคนา มัณยานนท 2
Kitpinipong Phongpaew1, Surangkana Munyanon2
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1

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การบริหารโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกั ด
สํ า นั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดยโสธร กลุ มตั ว อยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูป กครองนักเรีย น
โรงเรี ย นผ องแผ ว ศึ กษาป ญ ญานุ ส รณ อํ า เภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ปการศึกษา 2560 จํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารโรงเรียนผองแผว
ศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวั ด
ยโสธร ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ขอคําถามครอบคลุมทั้ง 6 ดาน จํานวน 60 ขอ
แบบสอบถามมี ค า ความสอดคล อ ง (IOC) ตั้ ง แต .67 - 1.00 และมี ค า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .97 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลภายในปการศึกษา 2560
� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย (�
(S.D.)
ผลการวิจัย พบวา
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารโรงเรียนผองแผวศึกษา
ปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ํา
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ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุ ดานการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานอาคารสถานที่ และดานการ
บริหารงานความสัมพันธกับชุมชน ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน, การบริหารโรงเรียน
Abstract
The objective of this research was to study parents’ satisfaction towards
the administrator of Phong- Phaew Suksa Panyanusorn School, Mahachanachai
District, Yasothorn Province, under the jurisdiction of the Office of Yasothorn
Provincial Superintendent. The sample consisted of 200 students’ parents at
Phong- Phaew Suksa Panyanusorn School, Mahachanachai District, Yasothorn
Province, under the jurisdiction of the Office of Yasothorn Provincial
Superintendent in the academic year of 2560 B. E. The tool was a 60- item
satisfaction questionnaire towards the administrator of Phong- Phaew Suksa
Panyanusorn School, Mahachanachai District, Yasothorn Province, under the
jurisdiction of the Office of Yasothorn Provincial Superintendent. It was a 5-level
rating scale type, ranking from the most satisfaction to the least one, divided
into six aspects, with IOC index between 0.67-1.00, and the validity of .97. Data
were collected in the academic year of 2560 B. E. The statistic used to analyze
the data included mean and standard deviation.
The findings revealed that:
The parents’ satisfaction towards the administrator of Phong- Phaew
Suksa Panyanusorn School, Mahachanachai District, Yasothorn Province, under
the jurisdiction of the Office of Yasothorn Provincial Superintendent as a whole
and in individual aspects were at high levels. When considering in individual
aspects, they were ranked from the highest mean score to the least in the
following respects: Personnel Administration, Office, Financial and Material
Administration, Student Affair Administration, Academic Administration, School
Plant Administration, and Public Relation.
Keywords: Parents’ Satisfaction, School Administration.
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญกับการศึกษา
ไวอยางมาก โดยกําหนดไวในบทบัญญัติในมาตรา 43 ไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม
เก็บคาใชจาย และในมาตรา 81 กําหนดไววา “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน ให
เอกชนจั ด การศึ ก ษาให เ กิ ด ความรู คู คุ ณ ธรรม (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2546) หลั ก สู ต ร
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานมี จุ ด มุ งหมายสู งสุ ดคื อ ใหผูเรีย นมีคุณภาพและมีคุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงคตามที่สังคมไทยมีความตองการ กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของโรงเรียน
เอกชนอย า งมาก เพราะเอกชนได เ ข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ยิ่ ง ตั้ ง แต ยุ ค เริ่ ม ต น ของการจั ด
การศึ ก ษา จนสามารถแบ ง เบาภารกิ จ และงบประมาณของภาครั ฐ ในการจั ด การศึ ก ษา
ภาคเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพไมดอยไปกวาการศึกษา
ภาครัฐแตอยางใดเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะที่ผานมา พบวา โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เปนโรงเรียนเอกชน สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพโดย
เกณฑเฉลี่ยมากกวาภาครัฐ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนจํานวนมากที่ไดรับรางวัลทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ สําหรับการปฏิรูปการศึกษาในรอบที่ 2 ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้
กระทรวงศึกษาธิการไดมุงเนนใหการศึกษาภาคเอกชนเขามามีบทบาทรวมกับภาครัฐในการ
ชวยจัดการศึกษาในทุกระดับ เพื่อเพิ่มสัดสวนผูเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนมากขึ้น อันจะชวย
ลดภาระของภาครัฐ และเปนการเพิ่มความสําคัญของการศึกษาเอกชน (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550, หนา 16)
โรงเรี ย นผ อ งแผ ว ศึ ก ษาป ญ ญานุ ส รณ อํ า เภอมหาชนะชั ย จั ง หวั ด ยโสธร สั ง กั ด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เปนโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแตร ะดับ
เตรียมอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และจะขยายไปถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่
6 ในอนาคต จากการบริหารงาน ในชวง 1-2 ปที่ผานมา โรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ
ประสบปญหาจํานวนนักเรียนลดนอยลง จากเดิมที่เคยมีนักเรียนทุกระดับชั้นรวมประมาณ
500-600 คน ปจจุบันมีจํานวนนักเรียนทุกระดับชั้นรวมประมาณ 400-450 คน ซึ่งอาจมีผล
จากการขยายโอกาสในการจัดการศึกษาของภาครัฐ หรือการมีโรงเรียนเอกชนที่เปดขึ้นใหม
หลายแหงในพื้น ที่ใกล เคียง ซึ่งเปนการเพิ่ มทางเลื อกใหมให แกผูป กครองนักเรียน ในการ
ตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนมากยิ่งขึ้น ปจจัยเหลานี้อาจสงผลใหจํานวนนักเรียนในชวง 1-2
ป ที่ผานมามีจํานวนลดลงก็เปนได ในฐานะที่ผูวิจัยเปนผูบริหารจึงพยายามหาแนวทางแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น อาทิ การเพิ่มจํานวนครูสายภาษาที่มีความชํานาญเฉพาะดานมาสอนนักเรียน
จัดอบรมครูผูสอนอยางตอเนื่อง พัฒนาอาคารสถานที่ตางๆ รวมทั้งหองเรียน หองอาหาร
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ห อ งสมุ ด ห อ งน้ํ า ฯลฯ ให ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและปลอดภั ย กั บ เด็ ก นั ก เรี ย น พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาทั้งดานเทคโนโลยี ดานวิชาการ ดานการเรียนการสอนใหดีและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
เพื่อตอบสนองความตองการของผูปกครองนักเรียน ใหเกิดความพึงพอใจในการใหบริการดาน
การศึกษาของโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณดังเดิม
จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะ
ชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ซึ่งจะเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขณะเดียวกันก็ตองการทราบปญหาที่แทจริง เพื่อ
นํามาพัฒนาการจัดการศึกษา อันจะสงผลตอความมีเสถียรภาพของโรงเรียน เปนประโยชนตอ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในการนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไข เพื่อวางแผนการจัดการศึกษา
การให บ ริ การนั กเรี ย นและผู ป กครอง ให เ ปน ที่นิย ม มีความเปน เลิศทั้งดานวิช าการ ดาน
กิจกรรม ดานความปลอดภัย เปนที่ไววางใจของผูปกครองนักเรียนตลอดไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารโรงเรี ยนผ อง
แผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร
เอกสารเกี่ยวของที่สําคัญ
สาระของแนวคิดที่เกี่ยวของกับเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการ
บริหารโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผูวิจัยศึกษาตามขอบเขตที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ใน 6 ดาน
ประกอบด ว ย ด า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ ดานการบริห ารงานกิจ การนักเรีย น ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุ ดานการบริหารงานอาคารสถานที่
และดานการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) สามารถอธิบาย
ได ดังนี้
1. ด า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ หมายถึ ง การดํ า เนิ น งานในทุ ก กิ จ กรรมของ
โรงเรียนที่เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
2. ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน หมายถึง การดําเนินงานที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการนักเรียนทั่วไป ไดแก การปกครอง การเสริมสรางวินัย งานแนะแนวการศึกษา งาน
บริการสุขภาพอนามัย ตลอดจนสวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรและควบคุมดูแล
นักเรียน
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3. ดานการบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา สงเสริม
และควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากร ใหมีคุณภาพและปฏิบัติงานอยางถูกตองตามระเบียบแบบ
แผน
4. ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุ หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ใหบริการแกผูปกครองในดานตางๆ
5. ดานการบริหารงานอาคารสถานที่ หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหา
สิ่งตางๆ เพื่อนํามาใชประโยชนการใชอาคารสถานที่ใหเกิดความคุมคา และเกิดประโยชน
สู ง สุ ด ต อ โรงเรี ย นและต อ ผู เ รี ย น การรู จั ก บํ า รุ ง รั ก ษาควบคุ ม ให มี ส ภาพที่ ดี จั ด บริ เ วณ
สิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหสวยงาม สงเสริมการเรียนรูใหแกนักเรียนและตอการเรียนการสอน
6. ดานการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับ
การติ ด ต อสื่ อสาร การให ความร ว มมื อ การชว ยเหลือ การรว มงาน การประสานงานกั บ
หนวยงานอื่นๆ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร สาระสําคัญตางๆ ของโรงเรียนกับชุมชนโดยมุ ง
สรางสรรคและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ผูวิจัยสรุปไดวา การบริหารโรงเรียนเอกชนใหเปนโรงเรียนดีมีคุณภาพ เปนโรงเรียน
สมบูรณแบบควรจะตองศึกษาและใหความสําคัญใน 6 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงาน
การเงินและพัสดุ ดานการบริหารงานอาคารสถานที่ และดานการบริหารงานความสัมพันธกับ
ชุมชน และวางแผนนโยบายใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน พรอมทั้งสงผล
การยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคูไปกับความเสมอภาคทางการศึกษาที่คนไทยทุกคนพึง
ไดรับ โดยใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันดาน
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และเทคโนโลยี กั บ นานาประเทศ ซึ่ ง ในสั ง คมไทยป จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปหลายดานตามกระแสโลกาภิวัฒน ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
การศึกษา ดังนั้นการบริหารโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน จําเปนที่จะตองพัฒนาตนเองไป
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการบริหารโรงเรียนเอกชนจําเปนที่จะตอง
พัฒนาระบบการบริหารอยางตอเนื่อง ตองเรียนรูการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารและ
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารโรงเรียนผอง
แผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญา
นุ ส รณ อํ า เภอมหาชนะชั ย จั ง หวั ด ยโสธร สั ง กั ด สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ยโสธร ป
การศึกษา 2560 จํานวน 200 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ

Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.2 April-June 2018

ของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะ
ชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จํานวน 60 ขอ แบบสอบถามมีคา
ความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต .67 - 1.00 มีคาอํานาจจําแนกรายขอ อยูระหวาง .34 - .87
และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .97 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล
ภายในปการศึกษา 2560 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่
มีตอการบริหารโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัด
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ยโสธร สามารถสรุ ป ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย ที่ ตั้ ง ไว
ตามลําดับตอไปนี้
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่ มีตอการบริหารโรงเรียนผองแผ ว ศึ กษา
ปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ํา
ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุ ดานการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานอาคารสถานที่ และดานการ
บริหารงานความสัมพันธกับชุมชน ตามลําดับ และสรุปผลรายดาน ดังนี้
1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอโดยเรียงอันดับ จากสูงไปหาต่ํา 3 อันดับแรก ไดแก การสงเสริมใหครูปรั บ ปรุ ง
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล รองลงมาคือ โรงเรียน
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล อมของโรงเรียนใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนและเน น
ระเบียบวินัย และโรงเรียนมีครูสอนภาษาตางประเทศที่เปนเจาของภาษาจริงๆ
1.2 ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิ จ ารณาเป น รายข อ โดยเรี ย งอั น ดั บ จากสูง ไปหาต่ํ า 3 อั น ดั บ แรก ได แ ก การดู แ ลความ
ปลอดภัยของนักเรียนมีความเหมาะสม รองลงมาคือ การจัดใหมีทุนการศึกษาและสวัสดิการ
แกนักเรียนมีความเหมาะสม และการกําหนดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
และระหวางการเดินทางมาเรียนมีความเหมาะสม
1.3 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ํา 3 อันดับแรก ไดแก การบริหารงานธุรการ การเงิน และ
พัสดุ การใหบริการตอผูปกครองที่มาติดตอ รองลงมาคือ การมีอัธยาศัยที่ดีตอผูปกครอง และ
การจัดใหมีการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับครูและบุคลากรประจําป
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1.4 ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ํา 3 อันดับแรก ไดแก โรงเรียนดําเนินการ
ด า นการบริ ห ารงานการเงิ น และพั ส ดุ ต ามแผนงบประมาณอย า งเคร ง ครั ด รองลงมาคื อ
โรงเรียนจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนเหมาะสมกับเงินที่เรียกเก็บคาบํารุงการศึกษาตาง ๆ จาก
ผูปกครอง และโรงเรียนมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคาเลาเรียนหากมีการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติม
1.5 ดานการบริหารงานอาคารสถานที่ พบวา โดยรวมอยูในระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ํา 3 อันดับแรก ไดแก การดูแลรักษาความ
สะอาด หองน้ํา หองสวม รองลงมาคือ การตกแตงอาคารสถานที่เหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็กนักเรียน เชน การตกแตงหองเรียนใหเกิดความนาสนใจและมีความหลากหลาย และการ
จัดบริเวณพักผอนเพียงพอตอความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
1.6 ดานการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป นรายข อโดยเรี ยงอัน ดับ จากสู งไปหาต่ํ า 3 อันดับแรก ไดแก การนําความ
คิดเห็นของผูปกครองมาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ โรงเรียนเชิญวิทยากรหรือ
ผูแทนชุมชนที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกนักเรียน และ
โรงเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนเปนประจํา
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเกี่ยวความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารโรงเรียนผอง
แผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร มีประเด็นที่นาสนใจและสามารถนํามาอภิปรายดังนี้
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารโรงเรียนผองแผว ศึ กษา
ปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ํา
ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุ ดานการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานอาคารสถานที่ และดานการ
บริหารงานความสัมพันธกับชุมชน ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารที่ดี มีความทันสมัยในดานขอมูลขาวสาร สามารถ
นํามาปรับใชกับโรงเรียนของตนไดเป นอยางดี สอดคลองกับ เมธี เกิดแสงสุริยงค (2553:
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน ตอการบริหารโรงเรียน
เอกชนการกุศลในจังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ผลการวิจัยพบวา 1)
ระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลในจั งหวั ด
สงขลา กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ โดยรวมอยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความ
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คิ ด เห็ น ของผู ป กครองนั ก เรี ย นต อ การบริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลในจั ง หวั ด สงขลา
กรณีศึกษาในโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ โดยรวมและรายดานแตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชาลินี โคสารคุณ (2560: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของ
ผู ป กครองนั กเรี ย นที่มีตอป จ จั ย การส งเด็ กเขาเรีย นในโรงเรีย นธัน ยธรณพิทยา อําเภอลือ
อํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ใน 5
ดาน ไดแก ดานการจัดการเรี ยนรู ดานบทบาทครู ดานชื่อเสียงของโรงเรีย น ดานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอม ดานการบริการและงานสัมพันธชุมชน กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย จํานวน 285 คน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีผลตอปจจัย
การสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนธันยธรณพิทยา อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยน
1.1 จากผลการศึ ก ษา ความพึ ง พอใจของผู ป กครองนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การบริห าร
โรงเรี ย นผ องแผ ว ศึ กษาป ญ ญานุ ส รณ อํ า เภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงาน
ศึ กษาธิ การจั งหวั ดยโสธร พบว า ด า นการบริห ารงานความสัมพัน ธกับ ชุมชน เปน ดานที่ มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ผูบริหารควรจัดใหมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธไปถึงชุมชนและทองถิ่น
ใกลเคียงใหมากยิ่งขึ้น
1.2 ดานการบริหารงานอาคารสถานที่ ผูบริหารควรจัดบริเวณใหผูปกครองที่มา
ติ ด ต อ งานเกิ ด ความสะดวกสบาย มี ห อ งน้ํ า เพี ย งพอต อ จํ า นวนนั ก เรี ย น และสถานที่
รับประทานอาหารของนักเรียนควรจะมีการตรวจสอบดานความสะอาดอยูเปนประจํา และ
ควรมีการจัดที่พักผอนหยอนใจใหมากยิ่งขึ้น
1.3 ดานการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารควรมีการกํากับ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครู มี ก ารประเมิ น ศั ก ยภาพผู เ รี ย นอย า งตอ เนื่อ ง เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น มา
พัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
1.4 ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ผูบริหารควรสงเสริมใหครูที่รับผิดชอบงาน
กิจการนักเรียนตรวจตราความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เชน เรื่องรถรับสง
นักเรียน เรื่องการเดินทางไป-กลับ ของนักเรียน ใหรัดกุมมากยิ่งขึ้น
1.5 ด า นการบริ ห ารงานการเงิ น และพั ส ดุ ผู บ ริ ห ารควรนํ า ความคิ ด เห็ น ของ
ผูปกครองนักเรียนมาปรับปรุงงานของโรงเรียน ควรมีเวลาใหกับผูปกครองที่มาติดตองานให
มากยิ่งขึ้น เพื่อรับฟงความคิดเห็นและแนวทางการแกปญหา
1.6 ด า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ผู บ ริ ห ารควรสรรหาครู แ ละบุ ค ลากรที่ ต รงตาม
สาขาวิชาที่โรงเรียนตองการมาสอนนักเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ผูปกครองนักเรียน ผูบริหาร
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดยโสธรทุกแหง เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย
2.2 ควรทําการสัมภาษณผูปกครองนักเรียนและใชวิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพเขา
มารวมดวย
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สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
The States of School – Base Management under the
Ubon Ratchathani Primary Education Service Area Office 5
วรรณวิภา สุภโกศล 1, สุรัติ จีระพงษ 2, พงษธร สิงหพันธ 3
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริห ารสถานศึ กษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต
5 จําแนกตามตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขนาดของสถานศึกษา 3)
เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและข อ เสนอแนะการบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาที่ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูแทนครูท่ีทําหนาที่ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานีเขต 5 จํานวน 262 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 60 ขอ คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.87 และแบบ
คําถามปลายเปด 4 ขอ สถิติที่ใชในการวิเ คราะหขอมูล ได แก คาเฉลี่ย คารอยละ คาสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t –test และ F-test
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม อยูในระดับมาก
1

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(Student, Master Degree in Educational Administration, Ubon Ratchathani Rajabhat University)
2
อาจารย ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(Lecturer, Dr., Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University)
3
อาจารย ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Lecturer,
Dr., Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University)
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2. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่มีตําแหนงและขนาด
ของสถานศึกษาตางกันมีสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวม ไม
แตกตางกัน
3. ปญหาและขอเสนอแนะในการบริห ารสถานศึกษาโดยใชโรงเรีย นเปนฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
เปนดังนี้ ดานการกระจายอํานาจ การตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาขึ้นอยูที่ผูบริหาร
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรนํ า หลั ก การกระจายอํ า นาจมาใช ใ นการบริ ห ารในรู ป แบบ
คณะกรรมการ ดานการมีสวนรวม บุคลากรไมกลาแสดงความคิดเห็น สถานศึกษาควรสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรที่เกี่ยวของรวมแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ดานการบริหารตนเอง
สถานศึกษาขาดความเปนอิสระในการบริหารตนเอง ควรใหอํานาจสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาโดยอิสระสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนเพียงผูกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
บริหารจัดการและปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ดานการตรวจสอบการถวงดุล สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการกํากับ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียนไมเต็มที่ ควรเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ
กํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียนอยางเต็มที่ โดยแตงตั้งกรรมการในการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องพัฒนาและปรับปรุงงานในการบริหารสถานศึกษาเพื่อสงเสริม
คุณภาพผูเรียน
คําสําคัญ: สภาพการบริหารสถานศึกษา, การบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน
Abstract

This research aimed 1) to study the state of school-based management of
the primary schools affiliated to the Ubon Ratchathani Primary Education Service Area
Office 5, 2) to compare the school-based management as classified by positions and
school sizes and 3) to examine the problems and recommendations on the schoolbased management. A total of 262 subjects were school administrators, basic education
committee, teachers’ representatives and chair persons of the educational institute
committee. The research instrument was the questionnaire having 60 multiple-choice
items with the reliability of 0.87, and 4 open-ended items. Statistics used in data analysis
were mean, percentage, standard deviation, t-test and F-test.
The research findings were as follows.
1. The school-based management of the schools attached to the Ubon
Ratchathani Primary Education Service Area Office 5 in overall was at a high level.
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2. The comparison of the school-based management revealed that the
committee members who held different positions and worked at different sized schools
did not perceived the states of school-based management differently.
3. The problems and recommendations on the school-based management
were as follows. On authority distribution, as the school administrators solely enjoyed
the administrative authority, the education committee should be authorized to carry out
their tasks instead. On participation: a majority of the personnel were not courageous
enough to voice their views; the schools should encourage them to participate and
express their opinions as much as they could. On autonomy: the schools lacked
independence in the administration; they should be authorized to administer
independently; the Office of the Primary Education Service Area should only supervise,
follow up, and monitor the management and operation of the schools. On check and
balance: the schools had to allow the communities to participate in monitoring and
supervising the implementation of the plans; the communities should be allowed to
take part in supervising and following up the plan implementation by the schools
concerned.
Keywords: States of School Management, School-based Management
บทนํา

การศึกษาเป น พื้ นฐานของการพั ฒนาในทุก ๆ ดาน ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การ
บริหาร การเมืองการปกครอง หากปราศจากแนวทางการพัฒนาการศึกษาและพัฒนากําลังคน
ที่มีประสิทธิภาพแลว การพัฒนาเศรษฐกิจในสายงานตางๆ ยอมประสบความสําเร็จไม ได
คุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาจึ งกลายเปนเรื่องที่สําคัญ ระดับ ตน ๆ ที่แตละประเทศให
ความสําคัญในเรื่องนี้เปนอยางมาก เนื่องจากการศึกษาเปนการพัฒนากําลังคนหรือประชากร
ในประเทศนั้ น ให มีความรู ความสามารถ กลายเปน ทรัพยากรมนุษยที่ มีคุ ณคา เปน กําลั ง
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศชาติ ใ ห มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า และมั่ น คงต อ ไป
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548)
การบริหารสถานศึกษาดวยวิธีการและแนวคิดแบบดั้งเดิม สวนใหญสถานศึกษาจะถูก
ควบคุมโดยหนวยงานสวนกลางหรื อตัวแทนจากสวนกลาง นโยบายและแนวทางของการ
ดําเนินงานของสถานศึกษามาจากสวนกลาง การบริหารไมตรงกับความตองการที่แทจริงของ
สถานศึ ก ษา สมาชิ ก ที่ มี อ ยู ใ นสถานศึ ก ษาและชุม ชนไม มี อํ า นาจหรื อ มี ส ว นร ว มหรื อส ว น
เกี่ยวของ ในการกําหนดการบริหารงานหรือจัดการสถานศึกษาโดยตรง การบริหารที่ผานมา
ไดมีการพยายามใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาคอนขางมาก ใน
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รูปของคณะกรรมการสถานศึกษา แตในบทบาทที่เปนจริงสวนใหญมีบทบาทแบบเปนคณะที่
ปรึกษามากกวากรรมการบริหาร เมื่อพิจารณาโดยทัศนะเชิงการบริหาร คณะกรรมการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนนอยมาก ทั้งในการดําเนินการใหสถานศึกษามี
บทบาทตอบสนองตอความตองการของผูเรียนตอชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
และตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมจะมีคอนขางจํากัด (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2553) ไดกําหนดใหมี
การกระจายอํานาจไปสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคการปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ให ก ระทรวงกระจายอํ า นาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง ด า นวิ ช าการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ใหคณะกรรมการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีเปาหมายทางการศึกษาที่ตั้งสมมติฐานอยู บน
ความหลากหลายตามสภาพของสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามซั บ ซ อ นและมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา จึงเปนสิ่งจําเปนที่
หลี ก เลี่ ย งไม ไ ด มี ก ารปรั บ สภาพแวดล อ มและเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการดํ า เนิ น งานให บ รรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว โดยแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคตอครูผูสอนและผูมีสวนรวมของโรงเรียน
บนพื้นฐานของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพื่อที่จะสงผลตอ
คุณภาพของสถานศึกษา และการผลิตนักเรียนใหเปนผูมีคุณภาพเพื่อตอบสนองตอการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งการบริหารการศึ กษาขั้น พื้น ฐานโดยใชโรงเรียนเป นฐาน จะเปนการบริ ห าร
รูปแบบใหม (อุทัย บุญประเสริฐ, 2545: 189-191, อางถึงใน พิมพรักข สามคุมพิมพ, 2556:
12) ไดใหหลักการการบริหารแบบ School–Based Management: SBM โดยสรุปได ดั งนี้
คือ ใชหลักการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม การคืนอํานาจ การจัดการดานการศึกษาใหแก
ประชาชน และการบริหารตนเอง เปนหลักในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึง่ เปนรูปแบบ
หนึ่งที่จะชวยในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอํานาจ หรือการโอนอํานาจ
จากหนวยงานของรัฐและทองถิ่นไปยังสถานศึกษา ซึ่งจะเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดกับนักเรียน
มากที่สุด ใหผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการควบคุ มการจั ด
การศึกษา การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากรและหลักสูตร ดวยตนเอง เพื่อนําไปสู
การเรียนรูที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับหลักการและแนวคิดการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน
จากสภาพดังกลาว การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนแนวทางหนึ่งที่จะปฏิรูประบบการศึกษาใหดีขึ้น ผูบริหาร
สถานศึกษาตองเปนผูมีความสามารถในการเปนผูนํา สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามี
ความรูและทักษะเพิ่มขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูใน
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สถานศึกษา จําเปนตองรูบทบาทหนาที่ตน รูการบริหารงาน การปกครองคน ตามบทบาท
ภารกิจที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 หลักการกระจายอํานาจในการปฏิบัติงาน
และพยายามทําใหเปนที่เลื่อมใสของผูใตบังคับบัญชาอยางแทจริง ทักษะ ความรู และความ
เขาใจในหลักการบริหาร คุณสมบัติที่เหมาะสมของผูบริหารเปนสิ่งที่ไดมาจากการศึกษา การ
ฝกฝน การปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาตองปรับ พฤติกรรมการบริห ารใหส อดคล องกั บ ยุ ค
ปฏิรูปการศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค แสวงหาความรูอยางสม่ํ าเสมอ ตลอดจนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในดา นการ
วางแผน การตั ด สิ น ใจ มนุ ษ ย สั ม พั น ธ ภาวะผู นํ า การบริ ห ารหลั ก สู ต ร และการบริ ห าร
งบประมาณ
ดวยเหตุผลดังกลาว การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะเปนวิธีหนึ่งที่
จะเพิ่มพูนศักยภาพของการมีสวนรวมและการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการใหบริการที่เกี่ยวของกับงานในการ
บริหารโรงเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ใหบรรลุตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึ กษาโดยใชโรงเรียนเป นฐานของสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตาม
ตําแหนงของคณะกรรมการและขนาดสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรีย นเปน
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5
สมมติฐานการวิจัย
สภาพการบริ ห ารสถานศึ กษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จําแนกตามตําแหนงของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขนาดของสถานศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็น
แตกตางกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร: ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนครูที่ทํา
หนาที่ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งสิ้น 936 คน
กลุมตัวอยาง: กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 3 กลุม คือ ผูบริหารสถานศึกษา
ผู แ ทนครู ที่ ทํ า หน า ที่ ใ นคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประธานคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 5 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จของ Krejcie และ Morgan
(1970: 608, อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 42-43) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 262
คน และกําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ผูแทน
ครูที่ทําหนาที่ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน และประธานกรรมการ
สถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน จํ า นวน 1 คน ทํ า ให ไดกลุมตัว อยา ง จํ านวน 262 คน จาก 256
โรงเรียน
เครื่องมือ: เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยหลักการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 4 ดาน คือ ดาน
การกระจายอํ านาจ ดานการบริหารแบบมี สวนรว ม ดานการบริห ารตนเอง และดานการ
ตรวจสอบการถวงดุล ลักษณะแบบสอบถามมี 1 ชุด ใน 1 ชุดมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (checklist) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
ตําแหนงสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามชนิดมาตราสว นประมาณคา เพื่อสอบถามสภาพการ
บริหารสถานศึกษาแบบโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จํานวน 4 ดาน คือ ดานการกระจายอํานาจ ดาน
การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารตนเอง และดานการตรวจสอบการถวงดุล ตาม
แบบของ Likert วามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับใด โดยกําหนดน้ําหนักตามระดับการปฏิบัติ
แยกออกเปน 5 ระดับ จํานวน 60 ขอ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.87.
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเป ด (Open - ended) เพื่ อ เป ด โอกาสให ผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาและผู แ ทนครู ที่ ดํ า รงคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ ง ประธาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได แ สดงความคิ ด เห็ น ตลอดจนเสนอป ญ หาและ
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะของขอมูลที่ไดจากเครื่องมือเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะหขอมูล แยก
ออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยหาค า ร อ ยละ
(Percentage) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามแลวดําเนิน การ ดังนี้ วิเคราะหขอมูล
สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 4 ดาน คือ ดานการกระจายอํานาจ ดาน
การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารตนเอง และดานการตรวจสอบการถวงดุลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และทําการประมวลผลหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แล ว นํ า มาแปลความหมายคาเฉลี่ย ของกลุม (บุญ ชม ศรีส ะอาด,
2554: 121) เปรียบเทียบคาเฉลี่ย (Mean) สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน 4 ดาน คือ ดานการกระจายอํานาจ ดานการบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหาร
ตนเอง และดานการตรวจสอบการถวงดุลโดยใชสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อ
ทดสอบหาคา t (t-test) ทดสอบคา F (F-test) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (บุญชม ศรีสะอาด,
2554: 142)
ตอนที่ 3 ในแบบสอบถามปลายเปด นํามารวบรวมสรุป ความคิดเห็น เรีย งลําดับ
ความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามประกอบคําบรรยายเปนความเรียง
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 สรุปได ดังนี้
1. สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม จํ า นวน 262 คน เป น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น พื้ นฐานที่เ ปนผูบริห าร จํานวน 88 คน ครู 87 คน และประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 87 คน
2. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณา เปนรายดาน สรุปไดดังนี้
2.1 ดานการกระจายอํานาจโดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผูบริหารสถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจสั่งการในดานตางๆ มากขึ้น รองลงมา คือ
สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองได ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษาให
บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนหนาที่ตามวาระอันควร โดยคํานึงถึงความถนัดและความเหมาะสม
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2.2 ดานการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมกําหนดแนวทางวิธีการตรวจสอบภายใน ติดตามและ
ประเมินผลการใชงบประมาณของสถานศึกษา รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษามีสวน
รวมสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหสอดคลองและเหมาะสมตอการเรียนการสอน ขอ
ที่ มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด คณะกรรมการสถานศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการวางแผนอั ต รากํ า ลั ง ของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
2.3 ดานการบริหารตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถานศึกษาใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและคุมคา รองลงมาคือ สถานศึกษามีการระดม
ทุน และทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาของตนไดอยางอิสระ ขอที่
มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือสถานศึกษามีวิธีการที่หลากหลายและนํานวัตกรรมมาใชในการบริ ห าร
สถานศึกษา
2.4 ดานการตรวจสอบการถวงดุลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีระบบเบิกจายและการใชงบประมาณอยางเปนระบบ รองลงมา คือ
การบริหารงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา ขอ
เฉลี่ยต่ําสุด คือสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนของโรงเรียน
โดยสรุ ป ในภาพรวมสภาพการบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
โดยใชหลักการ 4 ดาน พบวา มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมาก ซึ่งดานการตรวจสอบ
การถวงดุลมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือดานการกระจายอํานาจ สวนดานการบริหาร
ตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับดานการบริหารแบบมีสวนรวม
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียน
เป น ฐานของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 5 ทั้งจําแนกโดยตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน
4. ปญหาและขอเสนอแนะในการบริห ารสถานศึกษาโดยใชโรงเรีย นเปนฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มี
โดยภาพรวม เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังนี้
4.1 ดานการกระจายอํานาจ พบวามีปญหาในเรื่ องอํ านาจในการตั ดสิน ใจในการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาแม จ ะมี ก ารจั ด โครงสร า งการบริ ห ารในรู ป แบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและการตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการ แตในทางปฏิบัติโดยสวนใหญมักขึ้นอยู
ที่ผูบริหารสถานศึกษา อีกทั้งผูบริหารไมใหความสําคัญในการจัดประชุมวางแผนงาน โครงการ
สถานศึกษาขาดการศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพ ปญหา และความตองการเพื่อ
กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขอเสนอแนะ ควรจัดอบรม
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ผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรูในเรื่องหลักการกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษาโดย
ใช โ รงเรี ย นเป น ฐาน อี ก ทั้ ง ควรจั ด ประชุ ม วางแผนงานโครงการอย า งต อ เนื่ อ งสม่ํ า เสมอ
สถานศึกษาควรศึกษาวิเคราะหขอมูล ที่เ กี่ยวข องกับสภาพ ปญหา และความตองการเพื่ อ
กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.2 ดานการมีสวนรวม พบวามีปญหาเกี่ยวกับกลุมบุคลากรผูปฏิบัติงานและผู ที่
เกี่ยวของในการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนยังมีนอย บุคลากรแตละฝายยังไมมีสวน
รวมในการตัดสินใจ เนื่องจากไมกลาแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ สถานศึกษาควรสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรที่เกี่ยวของรวมแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ
4.3 ดานการบริหารตนเอง พบวามีปญหาในเรื่องสถานศึกษาขาดความเปนอิสระใน
การบริหารตนเองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาขึ้นตรงกับสํานักงานเขตพื้นที่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมและดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไม
ต อเนื่ องและสม่ํ า เสมอ ข อเสนอแนะ ควรใหอํานาจเด็ดขาดแกสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาโดยอิสระสํานักงานเขตเปนเพียงผูกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการ
และปฏิบัติงานของสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดอบรม ชี้แจง และใหความรู และสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดประชุมและดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนด
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
4.4 ดานการตรวจสอบการถวงดุล พบวา มีปญหาดังนี้ สถานศึกษาเปดโอกาสให
ชุมชนมีสวนรวม ในการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียนไมเต็มที่ ขาดการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง อีกทั้งไมมีการจัดทําระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูลที่
เป น ป จ จุ บั น สามารถนํ า มาใช ไ ด และสถานศึ ก ษาขาดการนํ า ผลการประเมิ น ไปวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน ระบบการปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะสถานศึกษาควรเปดโอกาส
ใหชุมชนมีสวนรวมในการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียนอยางเต็มที่ โดย
แตงตั้งกรรมการในการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและจัดทําระบบสารสนเทศ ระบบ
ฐานขอมูลที่เปนปจจุบันสามารถนําผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน
ระบบการปฏิบัติงานไปใชในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงงานในการบริหารสถานศึกษาใน
ดานตางๆ ใหดีขึ้น
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผูวิจัยมีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้
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1. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ซึ่ งอาจเกิ ดจากการที่ ผูบ ริ ห ารได ตระหนัก และเห็น ความสํา คัญ ในการบริห ารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งเนนการกระจายอํานาจจาก
หนวยงานตนสังกัดสูสถานศึกษาโดยตรง การมีสวนรวมในการบริหาร การที่สถานศึ กษา
สามารถบริหารตนเอง อีกทั้งมีการตรวจสอบการถวงดุลทําใหการบริหารสอดคลองกับบริบท
และความตองการของสถานศึกษาโดยตรง สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 40 กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาของ แตละสถานศึกษาเพื่อทํา
หนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทน
ครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษาและ
ผูทรงคุณวุฒิ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2543 : 44-45) ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมทั้งสอดคลองกับแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ
(2542 : ข-ค) ที่ กล าวว า การบริ ห ารโรงเรี ยนโดยใชโ รงเรีย นเปนฐาน เปน กลยุทธในการ
ปรับปรุงการศึกษาโดยเปลี่ยนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจจากสวนกลางไปยังแตละโรงเรียน
โดยใชคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง สมาชิกใน
ชุมชนและในบางโรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนเปนกรรมการดวย ไดมีอํานาจในการบริหารจัด
การศึกษาในโรงเรียนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับงบประมาณ
บุ คลากรวิ ช าการและการบริ ห ารงานทั่ ว ไป โดยใหเปน ไปตามความตองการของนักเรีย น
ผูปกครองและชุมชน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 ดานการกระจายอํานาจ ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารสถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจสั่งการในดานตางๆ มาก
ขึ้ น ทํ าให ส ามารถสั่ งการได ร วดเร็ ว และเป น อิส ระจึงสงผลใหพัฒ นาและแกปญ หาภายใน
สถานศึกษาไดตรงตามความตองการ สอดคลองกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2545:1) ไดกลาวไว
วาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของไดดูแลรับผิดชอบการบริหาร
โรงเรี ย นด ว ยตนเอง มี อํา นาจและรั บ ผิ ดชอบในการบริห ารโรงเรีย นทั้ งโรงเรีย นในแบบ
เบ็ดเสร็จ มีความเปนอิสระและคลองตัวในการตัดสินใจในการบริหาร สามารถสั่งการเกี่ยวกับ
การบริหารโรงเรียนในทุกดานที่เกี่ยวของกับภารกิจของโรงเรียน มีผูตอบแบบสอบถามสวน
นอยที่ระบุวาสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพ ปญหา และความ
ตองการเพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 ดานการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมากขอที่มีคาเฉลี่ยมากทั้งนี้อาจเกิด
จากการที่คณะกรรมการสถานศึ กษามี ส ว นร ว มกํ าหนดแนวทางวิธี การตรวจสอบภายใน
ติดตามและประเมินผลการใชงบประมาณของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีสวน
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รวมสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหสอดคลองและเหมาะสมตอการเรียนการสอน มี
กระบวนการในการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสวนรวม มีการประชุม ปรึกษาหารือ
และตัดสินใจรวมกันเสมอ และสถานศึกษามีการนํามติความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติอยางจริงจัง จึงเปนแรงจูงใจที่สําคัญที่ทําให
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของใหความรวมมือเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
นั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับเสาวนิตย ชัยมุสิก (2544 : 25 - 26) ไดกลาววา ภายใตการบริหาร
โดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐาน โรงเรี ย นยั ง จะต อ งเป น หน ว ยงานหลั ก ในการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ ง
งบประมาณ หลักสูตร และบุคลากร โดยการมีสวนรวมในรูปคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย
กลุมคน 4 ประเภท ไดแก ผูปกครอง ครู ชุมชน ผูบริหารโรงเรียนดังนั้นการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานจึงมีรูปแบบที่แตกตางกันในมิติตางๆ คือ การบริหารที่มีผูบริหารเปนผูชี้นํา
เปนรูปแบบที่มีการปรึกษาหารือกับบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน แตการ
ตัดสินใจเปนอํานาจชี้ขาดของผูบริหารแตผูเดียว การบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ เปน
รู ป แบบที่ มีตัว แทนครูเ ปน คณะกรรมการในสัดสวนที่มากกวากลุมอื่น ใหมีสว นรวมและมี
อํานาจในการตัดสินใจในดานงบประมาณบุคลากรและหลักสูตรการบริหาร รูปแบบนี้มีความ
เชื่อวา ครูเปนผูใกลชิดกับนักเรียนมากกวาผูอื่นยอมรูปญหาตางๆ ไดดีกวา การบริหารโดย
คณะผูปกครองและครู เปนรูปแบบที่ใชเพื่อลดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปน
การบริหารสถานศึกษาในกํากับของรัฐเปนรูปแบบของการตัดสินใจจากความคิดพื้นฐานของ
ความตองการเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงเรียนใหเกิดผลดีกับบุ ตร
หลานของตน และการบริ ห ารโดยคณะกรรมการในพื้น ที่ส ถานศึกษา เปน รูป แบบที่มอบ
อํานาจการตัดสินใจอยางมีขอบขายจํากัดใหกับคณะกรรมการในพื้นที่สถานศึกษา ในเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณที่ ไดรับจากเขตพื้น ที่ ใหแกส ถานศึกษา การจัดการศึกษา ซึ่งคลายกับ
ปญญา แกวกียูร (2545 : 5) ไดใหหลักการสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาที่โรงเรียนใช
เปนฐานวาหลักการมีสวนรวม ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวม และใหความรวมมือใน
การบริหารตัดสินใจ และการจัดการศึกษาทําใหเกิดความตระหนักและความรูสึกเปนเจาของ
และมีผูสอบถามเพียงสวนนอยที่ตอบวาสถานศึกษาขาดการศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
กับสภาพ ปญหา และความตองการเพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และผูเรียนมีสวนรวมการแสดงความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษา
1.3 ดานการบริหารตนเอง จากการศึกษาพบวาอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเกิ ด จาก
สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน สถานศึกษา และไดรวมกันประชุม กําหนดวิสัยทัศน หลักสูตรสถานศึกษา
และดําเนินงานตามนโยบายแผนงานโครงการที่กําหนด ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและ
คุ มค าเพื่ อพั ฒ นาสภาพแวดล อมให ส อดคล องและเหมาะสมตอ การจั ดการเรีย นการสอน
เนื่องจากมีการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาของตน
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ไดอยางอิสระ สอดคลองกับสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา (2548 : 16) มีหลักการและ
กรอบแนวคิดในการบริหารตนเองวา สถานศึกษาจะบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง
บุคลากรแตละงาน แตละฝายจะรวมกันวางแผนดําเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนอยางครบวงจร ระบบการบริหาร และการจัดการของสถานศึกษาแตละแหงอาจมีความ
แตกตางกันตามสภาพความเหมาะสมและตามความพรอมของโรงเรียน การบริหารจัดการโดย
ใชโรงเรียนเป นฐาน มีความคิดว า การดํ าเนิน การที่จ ะทําใหบรรลุเปาหมายอาจมีวิธี ก ารที่
หลากหลาย โรงเรียนจึงควรบริหารงานตามสถานการณที่เปนจริง หนวยงานสวนกลางจะทํา
หนาที่กําหนดนโยบายและเปาหมายรวมมาให และใหอํานาจ อิสระแกโรงเรียนที่จะพิจารณา
เลือกวิธีปฏิบัติตามศักยภาพของโรงเรียน วิธีนี้จะสามารถทําใหโรงเรียนบริหารตนเองได และ
มีผูตอบแบบสอบถามสวนนอยที่ตอบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรูความ
เข าใจเกี่ ย วกั บ หลั กการบริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเปน ฐาน มีการประชุมและดําเนิน งานตาม
นโยบายที่กําหนดไดนอย
1.4 ดานการตรวจสอบและการถวงดุลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจมีผลมาจาก
การที่สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา และไดเปดโอกาสให
ชุ มชนมี ส ว นร ว มในการวางแผนการบริ ห าร การตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน ผลงานตาม
แผนงานของสถานศึกษาอีกทั้งสถานศึกษามีระบบเบิกจายและการใชงบประมาณอยางเปน
ระบบและเปนปจจุ บัน นอกจากนี้ยังมีการจั ดทําบั นทึ ก รายงานผลการประเมินในแต ล ะ
แผนงานโครงการ และกิจกรรมซึ่งมีเกณฑการประเมินผล แผนงานโครงการ กิจกรรมที่ชัดเจน
โปรงใสและตรวจสอบได อีกทั้งสถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาให
ชุมชน ผูที่เกี่ยวของและตนสังกัดทราบจึงสงผลดีตอการพัฒนาผูเรียน และสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับขอบขายและภารกิจการดําเนินงานของสถานศึกษาตามที่กระทรวง ศึกษาธิการ
ไดกําหนดไว (2546 : 39) การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาจึงมุงเนนความเปนอิสระ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรใหเปนประโยชนตอทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสงผล
ใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษา เปดโอกาสใหชุมชนมีสวน
รวมในการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียน,สถานศึกษามีการจัดทําระบบ
สารสนเทศ ระบบฐานขอมูลที่เปนปจจุบันสามารถนํามาใชได และสถานศึกษานําเอาผลการ
ประเมินไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน ระบบการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกั บ
แนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ (2542 : 154) กลาววา หลักการมีสวนรวมเปดโอกาสใหผูที่
เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ทั้ง
ครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น ทําให
ผู วิ จั ย พบว าในป จ จุ บั น จากการปฏิ รู ป การศึ กษาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการกระจายอํานาจจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทําใหเกิดความรวมมือจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ
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มากขึ้น ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ชุมนุมมีสวนรวมพัฒนาหลักสูตร การจัดแหลงเรียนรูและการ
วัดผลประเมินผล
2. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมและราย
ด า นไม แ ตกต า งกั น ซึ่ ง ไม ต รงกั บ สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว อาจมี ผ ลมาจากการที่ ค รู ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดทําหนาที่คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานซึ่ ง มี ภ าระหน า ที่ ที่ ไ ด ร ว มกั น วางแผน กํ า กั บ การดํ า เนิ น งานของ
สถานศึกษาภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สงเสริม
สนับสนุนการวางแผนงานโครงการ นําสูการปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลจึงทําใหมี
ความคิดเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานเห็น ไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อัคคนาถ เผือกใจแผว(2548)ที่ศึกษาการเปรียบเทียบสภาพและ
ปญหาในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตามทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานวาเปนผูบริห ารและผูแทนครู และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้ นฐานอื่น ๆ ใน
โรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
3. ปญหาและขอเสนอแนะในการบริห ารสถานศึกษาโดยใชโรงเรีย นเปนฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มี
โดยภาพรวม อภิปรายผลไดดังนี้ ดานการกระจายอํานาจ พบวามีปญหาในเรื่องอํานาจในการ
ตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแม จ ะมี ก ารจั ด โครงสร า งการบริ ห ารในรู ป แบบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและการตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการ แตในทางปฏิบัติโ ดย
สวนใหญอยูที่ผูบริหาร ขอเสนอแนะ ผูบริหารสถานศึกษาควรนําหลักการกระจายอํานาจใน
การบริหารสถานศึกษามาใชในการบริหาร สวนดานการมีสวนรวมบุคลากรแตละฝายไม มี
สวนรวมในการตัดสินใจ เนื่องจากไมกลาแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ สถานศึกษาควร
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรที่เกี่ยวของรวมแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ดานการบริหาร
ตนเอง พบว า มี ป ญ หาในเรื่ อ งสถานศึ ก ษาขาดความเป น อิ ส ระในการบริ ห ารตนเองการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษายังคงขึ้นตรงกับสํานักงานเขตพื้นที่ ขอเสนอแนะคือควรใหอํานาจ
เด็ดขาดแกสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาโดยอิสระสํานักงานเขตเปนเพียงผูกํากั บ
ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการ และปฏิบัติงานของสถานศึกษา และดานการตรวจสอบ
การถวงดุล พบปญหา สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุ มชนมีสวนรวมในการกํากับติ ดตามการ
ปฏิ บั ติ ง านตามแผนของโรงเรี ย นไม เ ต็ ม ที่ ข าดการติ ด ตามประเมิ น ผลอย า งต อ เนื่ อ ง
ขอเสนอแนะสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนของโรงเรียนอยางเต็มที่ โดยแตงตั้งกรรมการในการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
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พัฒนาและปรับปรุงงานในการบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทและสงเสริมคุณภาพ
ผูเรียน
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มี
ขอคนพบโดยผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 สถานศึกษาควรใหความสําคั ญแกชุมชนโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อใหผูเรียนและสถานศึกษาพัฒนาสอดคลองกับบริบทและความตองการ
ของทองถิ่น
1.2 คณะกรรมการสถานศึ ก ษาควรมี ส ว นร ว มในการวางแผนอั ต รากํ า ลั ง ของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
1.3 สถานศึ ก ษาควรเป ด โอกาสให ชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการกํ า กั บ ติ ด ตามการ
ปฏิบัติงานตามแผน
1.4 คณะกรรมการสถานศึ กษาและผู มี ส ว นเกี่ย วข อ งควรนํ า ข อมู ล สารสนเทศที่
เกี่ ย วกั บ สภาพ ป ญ หา ความจํ า เป น ในการบริห ารสถานศึกษาโดยใชโ รงเรีย นเปน ฐานมา
รวมกันจัดทําแผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางรอบดานสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและทองถิ่น
2. ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อ
นํามาเปนขอมูลในการบริหารสถานศึกษาตอไป
2.2 ควรศึ กษารู ป แบบในการบริ ห ารสถาน ศึกษาโดยใชโ รงเรีย นเปน ฐานที่ เ ป น
การศึกษาในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจสามารถแกไขและพัฒนาไดสอดคลองกั บ
ความตองการของทองถิ่น
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บสภาพป ญ หาและแนว
ทางการบริ ห ารงานบุ ค คลในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ กษา เขต 29 กลุ มตั ว อย า งที่ ใชในการวิจัย คือ ผูบ ริห ารสถานศึกษาและครูผูสอน
จําแนกเปน ผูบริหาร จํานวน 136 คน และครูผูสอน จํานวน 214 คน รวมกลุมตัว อย า ง
ทั้ ง หมด จํ า นวน 350 คน กํ า หนดขนาดโดยใช ต าราง Krejcie & Morgan และได ก ลุ ม
ตัวอยางมาโดยการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 39 ขอ มีคาความเชื่อมั่น .97 สถิติ
ที่ ใช ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แก ค า ร อยละ คาเฉลี่ย สว นเบี่ย งมาตรฐาน ทดสอบความ
แตกต า ง โดยทดสอบค า t ผลการวิ จั ย พบว า สภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาโดยรวม อยูในระดับมาก ปญหาโดยรวม อยูในระดับนอย ผลการเปรียบเทีย บ
โดยรวม ไมแตกตางกัน สวนขอเสนอแนะที่สําคัญคือ โรงเรียนควรมีกองทุนในการพัฒนาครู มี
การคัดเลือกบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ควรมีแนวทางในการพิจารณาความดีความชอบ สนับสนุน
ใหครูลาศึกษาตอ กําหนดแนวทางในการถอดถอนใบประกอบวิชาชีพครู และผูบริหารควรเปน
ผูพิจารณาใหครูพนจากตําแหนง
คําสําคัญ : สภาพ ปญหา และแนวทางการพัฒนา, การบริหารงานบุคคล
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Abstract
The research aimed to study and compare the states, problems and
guidelines of the personnel administration in secondary schools under the
Secondary Education Service Area Office 29. The subjects used in the research
were 136 school administrators, and 214 teachers, in total 350 persons. The
research instrument was a five- rating scale questionnaire with a confidence
value of . 97. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard
deviation, and t- test. The findings revealed that the states of personnel
administration as a whole were at high level, while the problems were at the
low level. The comparison overall states and problems found no difference.
Important guidelines suggested school should have personnel fund, selecting
personnel by experts, having a guideline for promotion consideration,
supporting teachers for further education, creating a guideline for personnel
dismissing, and the administrator should be the person who in charge for
personnel dismissing.
Keywords: States, problems, and guidelines for development, Personnel
administration
บทนํา

การศึ ก ษาเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคนในชาติ ใ ห เ ป น คนดี มี ค วามรู มี
คุณธรรม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหรูเทา
ทั น ความเจริ ญ ก า วหน า ทางวิ ท ยาการด า นต า งๆ ของโลกยุ ค โลกาภิ วั ฒ น มี ผ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยที่ตองตื่นตัวและเรง
พัฒนาเพื่อใหทันยุคสมัย จึงเกิดกระแสผลักดันใหมีการปฏิรูปที่สําคัญๆ หลายประการ เชน
การปฏิรูประบบราชการ ระบบรัฐวิสาหกิจ และการปฏิรูปการศึกษา เปนตน (โสภณ โสมดี,
2543: 6)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ได
กําหนดกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและการจัด
การศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
จากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดการปฏิรูปการศึกษา
ขึ้น โดยกําหนดใหปรับระบบโครงสรางและกระบวนการการบริหารจัดการการศึกษา ที่นําไปสู
การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545
ใหมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม
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เนื่ องจากเห็ น ว า ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของขา ราชการครู ตามพระราชบัญ ญัติร ะเบี ย บ
ขาราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ใชอยูในปจ จุบั นนั้ น มี
หลักการที่ยังไมสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาเทาที่ควร
การบริหารงานของโรงเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรู เขาใจขั้นตอนและกระบวนการ
บริหารงานบุคคล นอกเหนือไปจาการบริหารงานอื่นๆ อาทิเชน การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานวินัยและการรักษาวินัย การออกจาก
ราชการ เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของกระบวนการบริหาร ทั้ง 6 งานนี้แลว จะเห็นวาการ
บริหารงานบุคคลจัดวาเปนกระบวนการบริหารที่สําคัญที่สุด เพราะเปนกระบวนการแหงความ
พยายามที่จะทําใหมีบุคลากรที่ดี มีความรูความสามารถไวปฏิบัติงาน และธํารงรักษาคนดีๆ นี้
ไวปฏิบัติงานนานๆ เมื่อการบริหารงานบุคคลมีการดําเนินงานอยางดีแลว การบริหารงานอื่นก็
จะไดรับการจัดการแกไขหรือดําเนินการตามมา
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทและอํานาจหนาที่มากขึ้น
การสั่งการ การบังคับบัญชาลดขั้ นตอนลง ซึ่งสถานศึกษาจะต องดํ าเนิน การจัดการศึ กษา
สนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 ใหเกิดประโยชนสูงสุด และผูบริหาร
สถานศึกษาจะบริหารงานบุคคลอยางไรกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ที่จะทําใหบุคลากรใน
หนวยงานปรับเปลี่ยนทัศนะ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข และปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานบุคคลตามแนวปฏิรูป
การศึกษา 6 ดาน คือ การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง การสรรหาและการ
บรรจุแตงตั้ง การสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดานวินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ เพื่อจะไดนําขอมูลมา
วางแผนและเตรียมวิธีการพัฒนาปรับปรุงงานในแตละดาน ใหมีความพรอมที่จะบริหารงาน
บุคคลใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ในการจัดการศึกษาตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ย ได แก ผูบ ริห ารสถานศึกษา และครูผูส อนในโรงเรี ย น
มั ธ ยมศึกษา สั งกั ดสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 ปการศึกษา 2558
จํานวน 3,787 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, 2558: 1)
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

สถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา
1. สถานภาพ
1.1 ผูบริหารสถานศึกษา
1.2 ครูผูสอน
2. ขนาดของสถานศึกษา
2.1 กลาง
2.2 ใหญ

สภาพปญหาและแนวทางการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 6 ดาน
1. การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง
2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
3. การสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ดานวินัยและการรักษาวินัย
6. การออกจากราชการ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 3,787 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 350 คน
เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ ย วกั บ
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 29 แบบสอบถามมีลั กษณะเป น แบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ คือ ระดับ
การปฏิบัติมากที่สุด ระดับการปฏิบัติมาก ระดับการปฏิบัติปานกลาง ระดับการปฏิบัตินอย
และระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 29 แบบสอบถามมีลั กษณะเป น แบบ
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มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ คือ ระดับ
ปญหามากที่สุด ระดับปญหามาก ระดับปญหาปานกลาง ระดับปญหานอย และระดับปญหา
นอยที่สุด
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ แนวทางในการพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended) จํานวน 6 ดาน คือ ดานการวางแผน
อัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการสรางเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานวินัย
และการรักษาวินัย และดานการออกจากราชการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการประเมิน
ความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่งมีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.60 –
1.00 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษาโดยหาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหสภาพและปญหาการดําเนินงานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยหาคาเฉลี่ย X และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑแปลความหมาย
3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพและปญหาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีสถานภาพ
ตางกันตอสภาพการบริหารงานบุ คคลในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยใชคาที (t – test แบบ Independent samples)
4. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพและปญหาความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู
ในสถานศึกษาที่มีขนาดสถานศึกษาตางกันตอสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) เมื่อพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe' method)
5. วิเคราะหเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยวิเคราะหเชิงพรรณนา
(Descriptive analysis)
ขั้นตอนการวิจัย
1. ศึ ก ษาเอกสาร ตํ า ราและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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2. ศึกษาหลักการและวิธีส รางแบบสอบถามตามมาตราสว นประมาณคา (Rating
scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) (Best and Kahn 1993: 246, อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด
2545: 106)
3. สร า งแบบสอบถามโดยกํ า หนดขอบเขตคํ า ถามให ค รอบคลุ ม กรอบแนวคิ ด
วัตถุประสงคและองคประกอบ ที่ทําใหทราบถึงการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั งกั ด สํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึกษา เขต 29 แลว นํามาเปน ขอมูลในการสราง
แบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และพิจารณาใหขอเสนอแนะ
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลว
นําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) และความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) ของคําถามแตละขอโดยหา
ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งระหว า งข อ คํ า ถามกั บ นิ ย ามศั พ ท เ ฉพาะ (IOC: Index of item
objective congruence) มีคาตั้งแต .80-1.00 จํานวน 39 ขอ
6. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง
7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน
30 คน
8. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชมาหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายดวยการเปรียบเทียบคะแนนรายขอกับคะแนน
รวม (Item total correlation) ได ค า อยู ร ะหว า ง 0.36–0.97 (ธานิ น ทร ศิ ล ป จ ารุ , 2551:
204-207)
9. นําแบบสอบถามแตละขอที่มีคาอํานาจจําแนกเขาเกณฑตามตองการ มาวิเคราะห
หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99) ไดคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .97
10. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
ที่ศึกษาตอไป
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมและรายดานที่มีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก
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ปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดานที่มีปญหา อยู
ในระดับนอย
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริห ารงานบุ คคลในโรงเรียนมัธยมศึ กษา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามสถานภาพ พบวา สภาพโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 สวนรายดานแตละดานไมแตกตางกัน
3. ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน
4. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา สภาพ
โดยรวมไมแตกตางกัน สวนรายดานมีสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 ในดานการ
วางแผนและการกําหนดตําแหนง ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย แตปญหามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ .05 เฉพาะดานวินัยและการรักษาวินัย
5. ข อเสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาการพัฒ นาการบริห ารงานบุค คลในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
5.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง
5.1.1 โรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีกองทุนในการพัฒนาบุคลากร
5.1.2 ผู บ ริ ห าร ควรอนุ ญ าตให ค รู ล าศึ ก ษาต อ ในสาขาที่ เ ป น ประโยชน ต อ
หนวยงาน มีฐานขอมูล และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทุกระดับ
5.2 ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
5.2.1 ผูบริหาร ควรคัดเลือกบุคคลที่เชี่ยวชาญหรือชํานาญการเขารับราชการ
กรณีความจําเปน หรือเหตุพิเศษกรณีเหตุความจําเปนอยางยิ่งได
5.2.2 ควรจะหาแนวทางการดําเนินการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการครู ซึ่ง
ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งหรือดํารงตําแหนงทางการเมือง กลับเขารับราชการในสายงานเดิม
ได
5.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
5.3.1 ผู บ ริ ห ารควรจะหาแนวทางดํ าเนิ น การพิ จ ารณาสั่ ง เลื่ อ นหรื อ แต ง ตั้ ง
ขาราชการครูสายงานการสอน ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น หรือรับเงินเดือนระดับสูงขึ้น เนื่องจาก
การทําผลงานทางวิชาการ
5.3.2 สงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการภายในสถานศึกษา เพื่อชวยเหลือขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.4 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.2 April-June 2018

5.4.1 โรงเรียนหรือหนวยงานควรมีกองทุนในการพัฒนาครู
5.4.2 ผู บ ริ ห ารควรอนุ ญ าตให ค รู ล าศึ ก ษาต อ ในสาขาที่ เ ป น ประโยชน ต อ
หนวยงาน มีฐานขอมูล และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทุกระดับ
5.5 ดานวินัยและการรักษาวินัย
5.5.1 ผูบริหารควรจะมีการกําหนดแนวทางใหผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพแตงตั้งเปนขาราชการอื่นในและตางหนวยงาน
5.5.2 ใหขาราชการครูลาออกดวยความสมัครใจไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ
ประสงคของทางราชการได
5.6 ดานการออกจากราชการ
5.6.1 ผูบริหารควรเปนผูพิจารณาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาลาออกไปดํารงตําแหนงทางการเมือง มีผลตั้งแตวันที่ขอลาออก
5.6.2 ผูบริหารควรจะหาวิธีการยับยั้งการลาออกจากราชการของขาราชการครู
สายงานการสอนที่มีความรูความสามารถทุกระดับ
อภิปรายผล
1. สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 โดยรวมและรายด า น อยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากการ
บริหารงานบุคคลที่เปนไปในแนวทางการบริหารงานบุคคล ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจ
สําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึ กษา
เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความอิสระคลองตัว ภายใตกฎหมาย ระเบียบ
เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล ขาราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
มีความรู ความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก า วหน า ในวิ ช าชี พ ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ
นอกจากนี้แลวผูบริหารสถานศึกษายังสามารถที่จะจัดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหมี
ความถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล และเปนไปตามหลักการบริหารแบบ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสมโภชน นิลประภา (2543: 4) ศึกษาสภาพ
ป ญ หาและแนวทางการบริ ห ารบุ ค คลของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัดระยอง เขตการศึกษา 12 และสอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ วงค
กุลพิลาศ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการบริหารงานบุคลากรของผูบริหาร
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั งกั ดสํ า นั กงานการประถมศึ กษา อําเภอบอ ไร จังหวัดตราด ยัง
สอดคลองกั บ งานวิจัย ของสุเ มธ คันถีร (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่ อง ปญหาการ
บริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึ กษา
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จังหวัดสระแกวและยังสอดคลองกับ งานวิจัยของวิจารณ ขาวแพร (2546: บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง ปญหาการบริหารงานบุ คลากรครูผูส อนของผูบริหารโรงเรี ยนประถมศึ กษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด
2. ปญหาการบริห ารงานบุ คคลในโรงเรีย นมั ธยมศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก
ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล อาจจะถือวาเปนสิ่งสําคัญของ
การบริ ห ารงานในโรงเรี ย น เพราะบุ ค ลากรเป น ผู ที่ ทํ า ให ก ระบวนการทํ า งานที่ ไ ด ว างไว
เคลื่อนไหว รวมทั้งเปนปจจัยสําคัญใหการบริหารงานในทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของ ทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการบริหารการจัดการ สอดคลองกับงานวิจัยของสุรินทร
ทองเกลี้ยง (2543: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานบุคคล
ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ กษาในเขตชายแดน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด
สระแกวและสอดคลองกับงานวิจัยของขัตติยา พันธุทรัพยสาร (2546: บทคัดยอ) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง ความตองการพัฒนาบุ คลากร สังกัดสํานักงานการประถมศึ กษา อําเภอบอทอง
จังหวัดชลบุรี ซึ่งพบวามีปญหาในระดับนอยเชนกัน
3. การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งพบวาเมื่อจําแนกตามสถานภาพโดยรวม
แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ที่ .05 ส ว นรายด า นแต ล ะด า น ไม แ ตกต า งกั น และการ
เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามสถานภาพทั้งโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
นั้น อาจเปนเพราะวา ในชวงเวลาหลายปที่ผานมา ประเทศไดมีการปฏิรูปการศึกษา มีการ
ปรั บ ระบบการบริ ห ารงาน โดยเน น ด า นการบริ ห ารงานโดยวิ ธี ก ารใช โ รงเรี ย นเป น ฐาน
(School-Based Management) ซึ่งครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาที่มีสถานภาพตางกัน
มี ความคิ ด เห็ น ว า การบริ หารงานบุ คคลที่ จ ะใหเปน ไปตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2547 เปนสิ่งที่ยังทําไดไมสมบูรณ ไมเปนไปตามรูปแบบมากนัก จึง
ทําใหมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
4. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ซึ่ง
พบวาสภาพโดยรวมไมแตกตางกัน สวนรายดานมีสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 ใน
ดานการวางแผนและการกํ าหนดตํ าแหนง ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย แตปญหามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 เฉพาะดานวินัยและการรักษาวิจัยนั้น อาจเปนเพราะวา
ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน แตตองยึดหลักการบริหารงานบุคคล
ใหมีความถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล สอดคลองตามวัตถุประสงคของการ
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ที่จะใหโรงเรียนเปนนิติบุคคลเพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ คลองตัว ให
สามารถบริหารจัดการศึกษาไดสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจ
และการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน
5. แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน ดังนี้ ควรจัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ใหความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมผูแทนฝายบริหาร โดยเฉพาะผูแทนฝายชุมชน
ในเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คลให ชั ด เจน สถานศึ ก ษาควรกระตุ น และเป ด โอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขามามีสวนรวมในการกําหนดตรวจสอบมาตรฐานการ
บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนใหมีสวนรวมในการกํากับ ติดตาม การสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรคํานึงถึง ความรูความสามารถ ประสบการณ เปนที่
ยอมรับของชุมชนและเปนผูนําที่กลาแสดงความคิดเห็น โรงเรียนควรมีขอมูลสารสนเทศที่
ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบและตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ถูกตอง ตรงกับความตองการและมีทิศทางที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะ
1. ด า นการวางแผนและกํ า หนดตําแหนง ผูบ ริห ารควรเสนอขอกําหนดตําแหน ง
กําหนดมาตรฐานตําแหนง คัดเลือก และเสนอแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดจน
ควรมีอํานาจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ
2. ดานการบรรจุและการแตงตั้ง ผูบริหารควรหาแนวทางการดําเนินการบรรจุและ
การแตงตั้งขาราชการครู ซึ่งลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งหรือดํารงตําแหนงทางการเมือง ให
กลับเขารับราชการในสายงานเดิมได ผูบริหารควรดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่เชี่ยวชาญ หรือ
ชํานาญการเขารับราชการตามความจําเปน หรือเหตุกรณีเหตุความจําเปนอยางยิ่งได
3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ผูบริหารควรจะหาแนวทาง
ดําเนินการพิจารณาสั่งเลื่อนหรือแตงตั้งขาราชการครูสายงานการสอนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
หรือรับเงินเดือนระดับสูงขึ้น ประเภทการทําผลงานทางวิชาการ และผูบริหารควรสงเสริมใหมี
การจัดสวัสดิการภายในสถานศึกษา เพื่อชวยเหลือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ด า นการพั ฒ นาครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา โรงเรี ย นหรื อ หน ว ยงานควรมี
กองทุ น ในการพั ฒ นาครู ผู บ ริ ห ารอนุ ญ าตให ค รู ล าศึ ก ษาต อ ในสาขาที่ เ ป น ประโยชน ต อ
หนวยงานได และควรมีฐานขอมูล และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทุกระดับ
5. ดานวินัยและการดําเนินการทางวินัย ผูบริหารควรมีการกําหนดแนวทางใหผูถูก
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแตงตั้งเปนขาราชการอื่นในและตางหนวยงานได และควร
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ให ขา ราชการครูลาออกด วยความสมั ครใจไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค ของทาง
ราชการได
6. ดานการออกจากราชการ ผูบริหารควรหาวิธีการยับยั้งการลาออกจากราชการของ
ข าราชการครู ส ายงานการสอนที่มีความรูความสามารถทุกระดับ และผูบ ริห ารควรเปนผู
พิจารณาอนุญาตใหขาราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาลาออกไปดํารงตําแหน งทาง
การเมือง โดยมีผลตั้งแตวันที่ขอลาออก
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ กษาความเปน มือ อาชีพ ทางการบั ญ ชี ผลการ
ปฏิบัติงาน และผลกระทบจากความเปนมืออาชีพทางการบัญชีที่มีตอผลการปฏิบัติงานของ
นักบัญชี ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาแหงประเทศไทย จํานวน 205 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิ จั ย พบว า 1) นั กบั ญ ชี ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาแหงประเทศไทย มีระดับความเปนมืออาชีพทางการบัญชีอยูในระดับมาก 2) นัก
บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย มีระดับ
ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยรวม อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด 3) ความเป น มื อ อาชี พ ทางการบั ญ ชี มี
ผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Master Degree
Student, Accountant Program in Accounting, Sisaket Rajabhat University)
2
ผูชวยศาสตราจารย, ดร., คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant
Professor, Dr., Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University)
3
ผูชวยศาสตราจารย, ดร., คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant
Professor, Dr., Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University)
4
อาจารย, ดร., คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Lecturer, Dr., Faculty
of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University)
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อาชีวศึกษาแหงประเทศไทย ดังนี้ (3.1) ความเปนมืออาชี พทางการบัญชี ดานการสะสม
ประสบการณเชิงปฏิบัติ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีในสถานศึกษา ดานความถูกตองแมนยํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
.01 ตามลําดับ (3.2) ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานคุณคาและทัศนะคติที่ดีตอวิชาชีพ
ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ดานความโปรงใส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ (3.3) ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบตอผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี, ผลการปฏิบัติงาน, สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย
Abstract
This research aimed 1) to study the professionalism of accountants in
schools under the Office of the Vocational Education Commission of Thailand,
2) to study the performance of accountants in schools under the Office of the
Vocational Education Commission of Thailand, and 3) to study the impact of
the professional accounting on the performance of accountants in
schools under the Office of the Vocational Education Commission of Thailand.
The sample used in this study included 205 accountants in
schools under the Office of the Vocational Education Commission of Thailand,
drawn by using proportional stratified sampling method. The research
instrument was used a questionnaire. Data analysis employed the techniques
of frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and multiple
regressions.
The research findings were as follows:
1) The accountants in schools under the Office of the Vocational
Education Commission of Thailand had the level of professional accounting
skills in overall at a high level.
2) The accountants in schools under the Office of Vocational Education
Commission of Thailand had level of performance in overall at the highest level.
3) The results of the impact of the professional accounting on the
performance of accountants in schools under the Office of the Vocational
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Education Commission of Thailand revealed as follows: ( 3. 1) Professional
accounting on accumulated practical experience and information technology
affects the performance of accountants in schools; the accuracy was statistically
significant at the .05 and .01 levels respectively; (3.2) Professional Accounting
on the values and positive attitude towards the profession, the accumulated
practical experience and information technology affects the performance of
accountants in schools, transparency was statistically significant at the .01 level;
and ( 3. 3) Professional Accounting on Information Technology affects the
performance of accountants in schools, speed and timeliness was statistically
significant at the .01 level.
Keywords: Accounting Professional, Performance, Schools under the Office of
Vocational Education Commission
บทนํา

จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดตระหนักถึงภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจ
ระดับโลกและภายในประเทศ รวมทั้งนโยบายการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นของ
กลุมสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน ซึ่งประเทศไทยตองมีการ
เตรี ย มพร อ มในหลายด า น อาทิ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย และทั ก ษะฝ มื อ แรงงาน
(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554, น.4) วิชาชีพบัญชีเปนวิชาชีพสาขา
หนึ่งที่จะตองเปดเสรี โดยเปนการใหบริการดานบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการจัดทําบัญชี
สงผลใหบทบาทของนักบัญชีในยุคปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคอนขางมาก จากสภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การแขงขันทั้งในประเทศและตางประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้น
รวมถึงความซับซอนในการดําเนินธุรกิจขององคกรตาง ๆ ทําใหแตละองคกรมีความตองการ
นักบัญชีมืออาชีพ ที่มีความสามารถมากกวาการเปนผูจดบันทึกเหตุการณทางเศรษฐกิจ หรือ
เปนเพียงผูที่ทําหนาที่ปดบัญชีและออกงบการเงิน โดยผูบริหารองคกรไดคาดหวังวา นักบัญชี
จะเปนเสมือนหุนสวนทางธุรกิจที่มีความสามารถในการใหคําแนะนํา พรอมทั้งนําเสนอขอมูลที่
เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการทํางานและการตัดสินใจของผูบริหาร
ความเป น มื อ อาชี พ ทางการบั ญ ชี เป น ทั ก ษะในการทํ า งานของนั ก บั ญ ชี จาก
ประสบการณในการทํางาน ที่กอใหเกิดจากความชํานาญ มีการเรียนรูอยางชาญฉลาดและ
พัฒนาเพิ่มเติมจากการทํางานจริงในวิชาชีพ มีความเปนอิสระไมเกิดความผิดพลาดในการ
ทํางานที่เปนสาระสําคัญ ยึดถือในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพอยางเครงครัด โดยความเปนมือ
อาชีพทางการบัญชี ประกอบดวย 1) ดานทักษะทางวิชาชีพ 2) ดานคุณคาและทัศนะคติที่ดีตอ
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วิชาชีพ 3) ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ 4) ดานการเรียนรูพัฒนาดานการบัญชี และ
5) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ณภัทรวรัญญ ไชยสุราช, 2558, น.6-11) ซึ่งหากนักบัญชี มี
ทักษะความเปนมืออาชีพดังกลาวขางตน ก็จะสามารถใชประสบการณในการทํางาน การ
เรียนรู และพัฒนาเพิ่มเติมจากการทํางานจริงในวิชาชีพ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
บัญชี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานเพิ่มขึ้น
ผลการปฏิบัติงาน เปนผลลัพธหรือผลการทํางานของแตละบุคคลที่แสดงออกใหเห็น
ถึงความรู ความสามารถ ศักยภาพ คุณคา และความสําเร็จของบุคคลในการปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมายทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ ตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององค กร
รวมทั้งความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกิดจากการศึกษาระเบียบ หลักเกณฑและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 1) ดานความถูกตองแมนยํา 2) ดาน
ความโปรงใส และ 3) ดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ (ณัชชา ศิริพงษศุภมาส, 2555, น.
32) เมื่อบุคลากรในองคกรมีผลการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายที่วางไว จะทําใหองคกรมี
ความแข็งแกรง และไดรับการยอมรับจากสังคม
สถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาแห งประเทศไทย เป น
สถานศึกษาของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลดานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) นักบัญชี ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย ถือวาเปนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความสําคัญ
ซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติงานบัญชีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คูมือการบัญชี ตลอดจนหนังสือสั่ง
การต าง ๆ ที่ กรมบั ญชี กลางกํ าหนด (กรมบั ญชี กลาง, 2556, น.1) เพื่ อให ผู บริ หารและผู ที่
เกี่ ยวข องได ข อมู ลที่ ถู กต อง เชื่ อถื อได เสร็ จตามกํ าหนดเวลา และสามารถนํ าข อมู ล ไปใช
ประกอบการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
จากขอมูลที่กลาวมาแลว ขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบจากความเป น มื อ
อาชี พทางการบั ญ ชี ที่มีผ ลต อการปฏิ บัติงานของนักบัญ ชี ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปน
ข อ มู ล ในการวางแผนพั ฒ นาทั ก ษะ และความเป น มื อ อาชี พ ทางการบั ญ ชี เพื่ อ ให ผ ลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อเปนขอมูลในการวางระบบงานบัญชี
ตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาความเป น มื อ อาชี พ ทางการบัญ ชีข องนัก บัญ ชีในสถานศึ กษา สังกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก บั ญ ชี ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย
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3. เพื่อศึกษาผลกระทบจากความเปนมืออาชีพทางการบัญชีที่มีตอผลการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชี ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรในการวิ จั ย คื อ เจ า หน า ที่ บั ญ ชี ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย จํานวน 421 คน จาก 13 กลุมสถานศึกษา
(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย 2559, น.1)
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
1. ตัวแปรอิสระ คือ ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี (Professional Accounting)
โดยประยุ ก ต แ นวคิ ด มาตรฐานการศึ ก ษาระหว า งประเทศ (International Education
Standard : IES) ฉบับที่ 1-7 (ณภัทรวรัญญ ไชยสุราช, 2558, น.6-11) ประกอบดวย 1) ดาน
ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ (Professional Skills) 2) ด า นคุ ณ ค า และทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ วิ ช าชี พ
(Professional Value) 3) ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ (Experience) 4) ดานการ
เรี ย นรู พั ฒ นาด า นการบั ญ ชี (Lifelong Learning) และ 5) ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Information Technology)
2. ตัวแปรตาม คือ ผลการปฏิบัติงาน (Performance Results) โดยประยุกตแนวคิด
ณัชชา ศิริพงษศุภมาส (2555, น.32) ประกอบดวย 1) ดานความถูกตองแมนยํา (Accuracy)
2) ด า นความโปร ง ใส (Transparency) และ 3) ด า นความรวดเร็ ว ทั น ต อ เหตุ ก ารณ
(Timeliness)
กรอบแนวคิดในการวิจัย

1.
2.
3.
4.
5.

ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย นักบัญชีในสถานศึกษา จํานวน 421 คน
จาก 13 กลุมสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย จํานวน 205 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใช
ตารางของเครจซีและมอรแกน (จําเริญ อุนแกว, 2553, 8-9) ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตาม
สัดสวนแบบชั้นภูมิ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักบัญชี
ในสถานศึ กษา ตอนที่ 2 ข อมู ล เกี่ ย วกั บ ความเป น มื อ อาชี พ ทางการบัญ ชี ข องนั กบั ญ ชี ใ น
สถานศึกษา ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ตอนที่ 4
ป ญหาและข อเสนอแนะ ผู วิ จั ย ได นํ า เครื่ องมือไปทดลองกับ ประชากรที่มิใช กลุมตัว อย า ง
จํานวน 30 คน ดานความเที่ยงตรง คา IOC เทากับ 0.8 จํานวน 2 ขอ และคา IOC เทากับ
1.0 จํานวน 37 ขอ และดานความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม เทากับ 0.86
3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถาม จํานวน 205 ชุด ทางไปรษณียผาน
สถานศึ กษา สั งกั ดสํ า นั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาแหงประเทศไทย ใหกับ กลุม
ตัวอยาง
4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ
สรุปผลการวิจัย
1. ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม พบว า นั ก บั ญ ชี ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง
31-40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ดานการบัญชี ปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางานบัญชี มี
ประสบการณในการทํางานดานบัญชี 3-6 ป สวนใหญเปนขาราชการครู
2. นั ก บั ญ ชี ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาแห ง
ประเทศไทย มีความเปนมืออาชีพทางการบัญชีโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานอยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน และระดับมาก 2 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานคุณคาและ
ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ และดานการเรียนรูพัฒนาดานการบัญชี
3. นั ก บั ญ ชี ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาแห ง
ประเทศไทย มีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูใน
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ระดับมากที่สุดทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความโปรงใส
ดานความถูกตองแมนยํา และดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ
4. ความเปนมืออาชีพทางการบัญชีมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี ใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย ดังนี้
4.1 ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ดาน
ความถูกตองแมนยํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ
4.2 ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานคุณคาและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ ดาน
การสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบตอผลการ
ปฏิบัติงานของนักบั ญชีในสถานศึ กษา และดานความโปรงใส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01
4.3 ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอผล
การปฏิ บั ติ ง านของนั ก บั ญ ชี ใ นสถานศึ ก ษา ด า นความรวดเร็ ว ทั น ต อ เหตุ ก ารณ อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
1. นั ก บั ญ ชี ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาแห ง
ประเทศไทย มีความเปนมืออาชีพทางการบัญชีโดยรวมอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเรียงลําดับ ไดแก ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ ดานการ
สะสมประสบการณ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ด า นการเรี ย นรู พั ฒ นาด านการบัญ ชี และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากวิชาชีพบัญชีเปนวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญตอองคกร นักบัญชีไดมีการ
พั ฒ นาตนเองจากการจดบั น ทึ กรายการบั ญ ชี เขาสูการจัดทํารายงานใหผูบ ริหารหรือผูที่
เกี่ ย วข องได เ ข า ใจง า ยขึ้ น แบบไม ยุ งยากซั บ ซอน และไดนําเทคโนโลยีมาชว ยในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเปนตัวเลขและการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน เพื่อให
เปนขอมูลที่มีประโยชนประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร นอกจากนี้ นักบัญชีไดมีการเรียนรู
พัฒนาดานการบัญชี การฝกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ขอบังคับตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ทําใหเปนผูที่มีทักษะและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี สอดคลอง
กับการศึกษาของเฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค (2557, น.22-23) ที่ไดกลาวไววา นักบัญชีมืออาชีพ
จะตองมีคุณสมบัติ คือ 1) สําเร็จการศึกษาทางดานบัญชีในระดับปริญญาตรี และความรูใน
หลั ก สู ต รการบั ญ ชี ประกอบด ว ย ความรู ด า นการบั ญ ชี การเงิ น และความรู อื่ น ที่
เกี่ยวของ ความรูเกี่ยวกับธุรกิจขององคกร และความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) มีทักษะ
ทางวิชาชีพในดานตางๆ ไดแก ทักษะดานสติปญญา ทักษะดานเทคนิคทั่ว ไปและเทคนิ ค
เฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพ ทักษะสวนบุคคล ทักษะในการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอื่น และ
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ทักษะดานการจัดการทางธุรกิจและองคกร 3) มีคุณคาและมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพอันอยูบน
พื้นฐานของจริยธรรม ไดแก ความรับผิดชอบตอสังคม ความซื่อสัตยตอวิชาชีพ ความสามารถ
ในการรักษาความลับ และความเปนอิสระ 4) มีการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติเปนระยะ
เวลานานและเข มขน เพียงพอที่จ ะแสดงใหเห็นวาเปนนักบัญชีที่มีความรูและมีทักษะทาง
วิชาชีพ 5) สอบผานการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ ซึ่งจะเปนการประเมินความรูและ
ทักษะทางดานวิชาชีพ ตลอดจนการ มีคุณคา ทัศนคติทางวิชาชีพและจริยธรรม 6) มีการ
เรียนรูอยางไมจบสิ้น โดยถือเปนภาระหนาที่ที่จะตองพัฒนา และรักษาความสามารถด าน
วิชาชีพ สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชี พบั ญชี
ฉบับที่ 3 เรื่องทักษะทางวิชาชีพ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2559, น.1) ได
กลาวไววา ทักษะที่จําเปนสําหรับนักบัญชีแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 1) ทักษะดานการ
เรียนรูอยางชาญฉลาด คือ ความรู ความเขาใจ และการนําไปใช ซึ่งทําใหนักบัญชีสามารถ
แกไขปญหา ตัดสินใจ และแกไขสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ทักษะดานเทคนิคและ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ คื อ ทั ก ษะทั่ ว ไปและทั ก ษะที่ เ ฉพาะเจาะจงกั บ นั ก บั ญ ชี ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ความสามารถในการคํานวณและการใชเครื่ องมื อทางเทคนิคตาง ๆ ความสามารถในการ
วิเคราะหความเสี่ยง การวัดผล การรายงานผล และการทําตามระเบียบและกฎขอบังคับ 3)
ทักษะดานบุคคล คือ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักบัญชี การพัฒนาทักษะเหลานี้ จะชวยให
เพิ่มความสามารถในการเรียนรูและการพัฒนาตัวเองได 4) ทักษะดานความสัมพันธและการ
ติดตอสื่อสาร จะชวยใหนักบัญชีมืออาชีพจะทํางานรวมกับคนอื่นในองคกรได 5) ทักษะดาน
องคการ ซึ่งในปจจุบัน นักบัญชีไดเขาไปมีบทบาทในการนําเสนอผลการปฏิบัติงานกับหลาย
กลุมงานมากขึ้น
2. นักบัญชีในสถานศึกษา มีระดับผลการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด
ไดแก ดานความถูกตองแมนยํา ดานความโปรงใส และดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ
เพราะวาการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ เปนการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส ซึ่งเปนระบบที่กรมบัญชีกลางได พัฒนาขึ้นมา เพื่อใหสวน
ราชการใชในการบันทึกขอมูลการดานการเงิน งบประมาณ การบัญชี และการพัสดุ และเชื่อมโยง
ขอมูลดานการเงินและบัญชีระหวางรัฐบาลกับหนวยเบิกจายในสวนราชการภายใตฐานขอมูล
เดียวกัน ใหรวดเร็วขึ้น ดังนั้น นักบัญชีจึงตองตรวจสอบขอมูล ตัวเลข วิธีปฏิบัติงาน ระเบียบที่
เกี่ยวของกอนการบันทึกขอมูลลงในระบบปฏิบัติงาน และในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน จะตอง
มีความโปรงใส ขอมูลถูกตองและเปนปจจุบัน สอดคลองกับณัชชา ศิริพงศศุภมาส (2555, น.
29) ไดกลาวไววา ผลการปฏิบัติงานจะแสดงถึงประสิทธิภาพของผูบริหาร และบุคลากรดาน
การเงิ น และบั ญ ชี ในการนํ า ระบบบริ ห ารการเงิน การคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส มา
ประยุกตใชในสถานศึกษาของรัฐบาล โดยผลการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ 4 ดาน ไดแก
ด านความถู กต องแม น ยํ า ด า นความโปร งใสและสามารถตรวจสอบได ดานการประหยัด
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คาใชจาย และดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ สอดคลองกับคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (2553, น.1) ที่ไดกําหนดสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
กลาวคือ การมุงผลสัมฤทธิ์ คือ ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่
มีอยู โดยมาตรฐานนี้เปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเองในดานการทํางานในหนาที่ให
ถูกตอง ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
และแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา เมื่อเห็นความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพใน
งาน
3. ความเปนมืออาชีพทางการบัญชีมีตอผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี
ในสถานศึกษา ดังนี้
3.1) ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ดาน
ความถูกตองแมนยํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ กลาวคือ นัก
บัญชีถือเปนอีกหนึ่งอาชีพที่ตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะทาง และมีการศึกษาทาง
วิชาชีพบัญชีมาโดยตรง ทํางานในสายงานบัญชี จนเกิดทักษะจากประสบการณในการทํางาน
ที่กอใหเกิดจากความชํานาญ มีการเรียนรูอยางชาญฉลาดและพัฒนาเพิ่มเติมจากการทํางาน
จริงในวิชาชีพ โดยจะตองมีประสบการณมากพอสมควร จึงจะไดรับการยอมรับใหเปนนัก
บัญชีมืออาชีพ และสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศ
ไทย ไดปฏิบัติงานดานบัญชีผานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
โดยนั ก บั ญ ชี จ ะต อ งมี ค วามรู ใ นการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และผ า นการฝ ก อบรมมา
พอสมควรจึงจะสามารถบันทึกรายการทางบัญชีผานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกสได ดังนั้น นักบัญชีนอกจากจะมีประสบการณในการทํางานดานบัญชีแลว
ยังจะตองมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจะสามารถบันทึกขอมูลได
ครบถวน ถูกตองและแมนยํา เกิดความผิดพลาดนอยที่สุด สอดคลองกับทวีพร ตรีผอง พิมพป
วีณ มะณีวงค และวิจิตรรัตน บุญทอง (2558, น.40-41) ที่ไดกลาวถึงคุณสมบัติของนักบัญชี
มืออาชีพ ตามขอกําหนดของมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภวา นักบัญชีมืออาชีพจะตองมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
การสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ เปนระยะเวลานานและเขมขนเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวา
เปนนักบัญชีที่มีความรูและมีทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งมีความรูและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพอัน
อยูบนฐานของความมีจริยธรรม โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมดูแลอยางใกลชิดและมี
กระบวนการตรวจสอบอยางมีมาตรฐานและสม่ําเสมอ สอดคลองกับรัตนาภรณ ศุภประเสริฐ
(2554, น.58-62) ไดกลาวไววา ความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจําเปน
อยางมากตอผูประกอบวิชาชีพบัญชี เพราะในปจจุบันสารสนเทศไดเขามามีบทบาทอยางสูง
ในแวดวงธุรกิจ โดยเฉพาะการประมวลผลขอมูล เพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจทางธุรกิจ
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ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกแขนง เชนเดียวกับระบบบัญชีของสวน
ราชการ ผูประกอบการวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบั ญชี เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านการเงิ น และบั ญ ชี เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
3.2) ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานคุณคาและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ ดานการ
สะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีในสถานศึกษา ดานความโปรงใส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ
นักบัญชีจะตองมีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย ความซื่อสัตยตอวิชาชีพการบัญชี การ
ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร สํานึกในหนาที่และไมปฏิบัติตนในลักษณะที่ทําใหเกิด
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี ไมดูถูกอาชีพของตน การมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน จะทําใหเห็นถึงความสําคัญวา การปฏิบัติงานดวยทัศนคติที่ดี
จะทํ า ให นั กบั ญ ชี ส ามารถใชดุล ยพิ นิ จ ทางวิชาชีพ และปฏิบัติตนอยางมีจ รรยาบรรณทาง
วิชาชีพ สามารถใชความรูทางดานเทคโนโลยี และประสบการณในการทํางานที่สั่งสมมาหลาย
ป เพื่อใหผลการปฏิบัติงานมีความโปรงใส ตรงไปตรงมา เปดเผยสาระสําคัญอยางครบถวน
สามารถตรวจสอบได เพื่อประโยชนสูงสุดตอสังคมและวิชาชีพ สอดคลองกับประคัลภ ปณฑ
พลังกูร (2560, น.1) ไดกลาวไววา การมีทัศนคติที่ดีในการทํางานจะทําใหเปนบุคคลที่มีความ
เขาใจคนอื่น เปดใจ และเขาใจมุมมองของคนอื่น ใชเหตุผลมากกวาอารมณ และคิดบวกอยู
เสมอ ซึ่ งจะส งผลให ผ ลการปฏิ บั ติงานมี ป ระสิทธิภ าพ สอดคลองกับ มาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 4 เรื่องคานิยม จรรยาบรรณ และ
ทัศนคติทางวิชาชีพ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2559, น.1) ไดกลาวไววา สังคม
มีความคาดหวังอยางสูงตอวิชาชีพบัญชี ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่จะยอมรับและนําหลักการทางจรรยาบรรณไปปฏิบัติ สอดคลองกับการศึกษาของสุวภัทร
รัตนอําภา (2553, น.22-23) กลาววา เจาหนาที่บัญชียุคใหมจะตองมีการปรับตัวและพัฒนา
ตนเองในดานตางๆ คือ 1) เจาหนาที่บัญชีตองเปนผูที่ตื่นตัวและแสวงหาความรูในศาสตรหรือ
วิ ช าชี พอื่ น ที่ เ กี่ ย วข องกั บ วิ ช าชี พบั ญ ชี ให มากขึ้น สืบ เนื่องจากขอมูล บัญ ชีมีการพัฒ นารูป
แบบอยางไมหยุดนิ่ง ดังนั้น ขอมูลทางบัญชี จึงตองเปนขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือได โปรงใส
สามารถสะทอนภาพที่แทจริงขององคกรไดอยางชัดเจน 2) เจาหนาที่บัญชีตองปรับตัวใหทัน
กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทําใหผูบริหารมีโอกาสไดรับขอมูลที่หลากหลาย
อยางรวดเร็ว เพื่อชวยใหผูบริหารสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3) ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบตอผล
การปฏิ บั ติ ง านของนั ก บั ญ ชี ใ นสถานศึ ก ษา ด า นความรวดเร็ ว ทั น ต อ เหตุ ก ารณ อย า งมี
นั ย สํ าคั ญทางสถิ ติที่ระดั บ .01 กล า วคื อ รัฐ บาลไดมีการนําระบบบริหารการเงินการคลัง
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ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบ GFMIS) มาใชในหนวยงานภาครัฐ ซึ่งระบบ GFMIS เปน
การนํ าเอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย มาประยุก ตใช ในการบริ ห ารงบประมาณและ
การเงินการคลัง ลักษณะการประมวลผลจะเปนแบบ Online Real Time สวนการบันทึก
รายการทางบั ญ ชี จะบั น ทึ กผ า นเครื่ อง GFMIS Terminal หรือผานเครือขายอิน ทราเน็ ต
(Intranet) หรือผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet) ซึ่งการนําสงขอมูลจะตองสงผานเว็บ
ไซดของ GFMIS Web Online เพื่อใหผลการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วทันตอเหตุการณ และ
ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลังและปรับทิศทางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ สงผลใหนักบัญชีจะตองมีการศึกษาและทําความเขาใจถึงเทคโนโลยีที่นํามาใชใน
ระบบการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถสรุปผลและจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชีไดทันตาม
กําหนดของกรมบัญชีกลาง สอดคลองกับการศึกษาของกัญทิมา หุมากรณ (2560, น.1) ที่ได
กลาวไววา การแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันนี้ทําใหองคกรธุรกิจตางๆ ไมวาจะเปนขนาดเล็ก
ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ ตางหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชภายในองคกร ทําให
องคกรมีลักษณะการบริหารงานที่จะตองพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น ขอมูลทาง
บัญชีเปนสวนประกอบหนึ่งที่สําคัญตอการดําเนินกลยุทธทางธุรกิจ นักบัญชีจึงเปนผูหนึ่งที่มี
บทบาทสํ า คั ญ ทํ า ให ต อ งปรั บ ตั ว ให มี ค วามรู มี ค วามเข า ใจพื้ น ฐานทางด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถนําขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคกรมาวิเคราะห ประมวลผล เพื่อให
ไดขอมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจไดทันเวลาที่ตองการ ซึ่งหากมีการจัดเก็บ
ขอมูลใหครบถวน พรอมใชงาน เมื่อนําไปวิเคราะหก็จะไดผลที่ถูกตองและรวดเร็ว สามารถ
เพิ่มรายไดและลดความสูญเสียไดอยางมากมาย เชนเดียวกับกรมบัญชีกลาง (2560, น.1-2) ที่
ไดมีหนังสือ ดวนที่สุดที่ กค 0410.5/ว2 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 กําหนดใหสวนราชการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ บันทึกขอมูลรายงานทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภายในวั น ที่ 31 มกราคม 2560 เพื่ อให การจัดทํางบการเงิน รวมภาครัฐ มีความสมบูรณ
สามารถนําเสนอคณะรัฐมนตรีไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา หากหนวยงานใดไมสามารถจัดส ง
รายงานไดภายในเวลาที่กําหนด ใหรายงานเหตุผล ปญหาและอุปสรรคตอรัฐมนตรีเจาสังกัด
ทราบ พรอมสําเนาใหกรมบัญชีกลาง
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 จากผลการวิจัย ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานคุณคาและทัศนคติ
ที่ ดี ต อวิ ช าชี พ ด า นการสะสมประสบการณ เ ชิ งปฏิ บัติ และดานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี
ผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ดานความถูกตองแมนยํา ดาน
ความโปรงใส และดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสําคัญตอ
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การสร า งความเข า ใจและทั ศนคติ ต อวิ ช าชี พ และการพัฒ นาบุค ลากรเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ใหมากขึ้น
1.2 จากผลการวิ จั ย พบว า นั ก บั ญ ชี ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษาแห งประเทศไทย มีร ะดับ ความเปน มืออาชีพทางการบัญชี
โดยรวม อยูในระดับมาก โดยดานการเรียนรูพัฒนาดานการบัญชีอยูในลําดับสุดทาย ดังนั้น
ผูบริหารควรใหการสนับสนุนใหนักบัญชีไดพัฒนาตนเองและมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยู
เสมอ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการเขารั บการฝ กอบรม เพื่อใหนักบัญชีมีร ะดั บ
ความเปนมืออาชีพเพิ่มขึ้น
1.3 จากผลการวิ จั ย พบว า นั ก บั ญ ชี ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย มีระดับผลการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับ
มากที่สุด โดยดานความรวดเร็วทันตอเหตุ การณ อยูในลําดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหารควร
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดติดตามความเคลื่อนไหวดานวิชาการและสภาพปญหาเกี่ยว
งาน โดยเฉพาะปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผลการปฏิบัติงาน
เปนปจจุบัน สามารถจัดสงรายงานไดทันภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด
1.4 จากปญหาและขอเสนอแนะ พบวา 1) นักบัญชีนอกจากปฏิบัติงานดาน
บัญชีแลว ยังไดรับมอบหมายงานดานอื่น ๆ ของสถานศึกษาจํานวนมาก ทําใหมีเวลาในการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีนอยลง ผูบริหารควรลดภาระงานดานอื่น ๆ ลงเพื่อใหนักบัญชีมีเวลาใน
การปฏิบัติหนาที่ของตนไดมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาถึงปจจัยดานอื่น ๆ ที่มีผลกระทบกับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย เชน แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ประกอบไปดวย ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานความเจริญกาวหนาใน
อาชีพ ดานเงินเดือนและคาตอบแทน ดานอํานาจในหนาที่ในการทํางาน เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธนี้สําเร็จ ได ดวยความอนุ เคราะห ของบุ คคลและหนวยงานที่ เกี่ย วขอ ง
หลายแหง ซึ่งไมอาจกลาวไดหมด ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิพิมพมาศ หงสสมบัติ และ ดร.ฐิตารีย ไตรสรณปญญา ที่ใหความ
ชวยเหลืออยางดียิ่งโดยการเอาใจใส ตรวจแกไขวิทยานิพนธเพื่อใหมีความสมบูรณที่สุด และ
ขอขอบคุณนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศ
ไทยทุกทาน ที่กรุณาตอบแบบสอบถามและกรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้
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การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารสังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี
การบริหารงานเชิงกลยุทธ และความสัมพันธระหวางการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการ
บั ญชี กับการบริ หารงานเชิ งกลยุ ทธข องผู บ ริ ห าร สั งกั ด สํ า นั ก สง เสริ ม และบริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริม
และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 109 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบชั้น
ภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผูบริหาร
สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการบริหารงานเชิงกลยุทธ
โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก 3) ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการประยุ ก ต ใ ช ข อ มู ล
สารสนเทศทางการบัญชีกับการบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการ
วิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พบว า การประยุ ก ต ใ ช ข อ มู ล สารสนเทศทางการบั ญ ชี มี
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Student, Master of
Accountancy Program in Accounting, Sisaket Rajabhat University)
2
ผู ช ว ยศาสตราจารย ใ นคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ (Assistant
Professor in Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University)
3
ผู ช ว ยศาสตราจารย ใ นคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ (Assistant
Professor in Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University)
4
ผู ช ว ยศาสตราจารย ใ นคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ (Assistant
Professor in Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University)
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ความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ดานหลักสูตรกับดาน
การปฏิบัติตามกลยุทธ ดานหลักสูตรกับดานการจัดทํากลยุทธ และดานอาจารยกับดานการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่มีคาต่ําสุด คือ ดานนักศึกษากับดาน
การควบคุมและการประเมินผล
คําสําคัญ: การประยุกต, ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี, การบริหารงานเชิงกลยุทธ, สํานัก
สงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Abstract
The purposes of this study were to study the application of accounting
information, strategic management, and examined the relationship between the
application of accounting information and strategic management of
administrator under the Bureau of Academic Support and Service in Rajabhat
Universities.
The samples used in the study were 109 administrators under the Bureau
of Academic Support and Service in Rajabhat Universities selected by stratified
random sampling. The research instrument was a questionnaire. Data analysis
employed the techniques of mean, standard deviation, and multiple regressions
analysis.
The research findings were as follows: 1) The administrators under the
Bureau of Academic Support and Service in Rajabhat Universities had application
of accounting information as a whole at a high level. 2) The administrators under
the Bureau of Academic Support and Service in Rajabhat Universities had
strategic management as a whole at a high level. 3) The relationship between
application of accounting information and strategic management under the
Bureau of Academic Support and Service in Rajabhat Universities, it was found
to have positive relationship at .01 level of significance, ranking in the first three
aspects as curriculum and strategy implementation, curriculum and strategy
formulation, and faculty members and environmental analysis. And the lowest
correlation coefficient was students, strategy control and assessment.
Keywords: Application, Accounting Information, Strategic Management, Bureau
of Academic Support and Service in Rajabhat Universities
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บทนํา

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในปจจุบัน เกิดจากความกาวหนาทางด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เขามามีบทบาทในการพัฒนาระบบสูสังคมแหงการ
เรียนรูการดําเนินชีวิตในปจจุบันเต็มไปดวยขอมูลขาวสาร หลายประเทศตองปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเสริมสรางคุณภาพของผลผลิตเพิ่มขึ้น รัฐบาลไทยจึงใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา
ของประเทศดวยการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2552-2556
เพื่อพัฒนาการศึกษาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูและคาดหวังใหสังคมมีการพัฒนา
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางชาญฉลาด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น.
7-8)
การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี เปนกระบวนการนําขอมูลสารสนเทศ
ที่เกิดจากการนําขอมูลและตัวเลขผานกระบวนการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อใหขอมูลนั้น
มี ค วามหมายหรื อ มี คุ ณ ค า และสามารถนํ า มาใช ป ระโยชน ทั้ ง บุ ค คลภายในองค ก รและ
หน ว ยงานภายนอกองค ก ร อี ก ทั้ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศใช ร ะเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา พ.ศ. 2554 เพื่อเปน
กลไกสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบฐานข อ มู ล และสารสนเทศด า นการศึ ก ษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น.2-11) โดยขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี ประกอบด ว ย
ขอมูลสารสนเทศดานนักศึกษา ดานหลักสูตร ดานอาจารย และดานงบประมาณและการเงิน
นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชขอมูล
สารสนเทศในการวางแผนการจัดการศึกษา ใหสามารถจัดการศึกษาไดตรงกับสภาพความ
ตองการของทองถิ่น ขอมูลสารสนเทศที่ดีนั้นจะตองมีความสมบูรณ ครบถวน เขาใจงาย ทัน
ตอเวลา และเกี่ยวของกับการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและเกิดประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
การบริหารงานเชิงกลยุทธ เปนกระบวนการตัดสินใจเลือกดําเนินงานดานการบริหาร
งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรของหนวยงาน การปรับปรุงการดําเนินงาน การจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน กอใหเกิดความคุมคาของการ
ใชจายงบประมาณ ลดความซ้ําซอนของกระบวนงานที่ไมจําเปน โดยการบริหารงานเชิงกล
ยุทธ ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอม การจัดทํากลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ
การควบคุ ม และการประเมิ น ผล หากบุ คลากรในสํ านั กส งเสริ มและบริ การวิชาการ สังกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการบริหารงานเชิงกลยุทธใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะสงผล
ตอคุณภาพขององคกร ทําใหองคกรมีความนาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น (จตุพร เสถียรคง, 2557, น.1213)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนหนึ่งในหนวยงานดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา
ให มี คุ ณ ภาพตามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนด จากรายงานทิ ศ ทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาพบว า
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สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารขยายตั ว และมี ค วามหลากหลายมากขึ้ น เช น การขยายตั ว ด า น
นักศึกษาที่มีความตองการเขาเรียนเพิ่มขึ้น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความตองการ
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูงขึ้นและจํานวนมากขึ้น ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําให
สามารถจัดการศึกษาไดหลายรูปแบบ จากขอจํากัดดานงบประมาณ ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต องปรั บ เปลี่ ย นหลั กสู ตรและการให บริ การวิช าการแกสังคมระดับ ตาง ๆ ใหห ลากหลาย
แนวทาง (มานิต บุญประเสริฐ, สุชาติ ตันธนะเดชา, ผุสดี พลสารัมย และ John Yeager,
2546, น.1-2) สํานักสงเสริมและบริการวิชาการใหความสําคัญกับขอมูลสารสนเทศ โดยเนน
การใหบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม
และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
จากข อ มู ล ที่ ก ล า วมาแล ว ข า งต น ผู วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาการประยุ ก ต ใ ช ข อ มู ล
สารสนเทศทางการบัญชีของผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีวามีผลตอการบริหารงาน
เชิงกลยุทธของผูบริหารหรือไมอยางไร ซึ่งไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร สังกัด
สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไป
เปนแนวทางในการบริหารงานเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ขององคกรตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีของผูบริหาร สังกัดสํานัก
สงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีกับการ
บริ ห ารงานเชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห าร สั ง กั ด สํ า นั ก ส ง เสริ ม และบริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร คือ ผูบริหาร ตั้งแตระดับ รองอธิการบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
หัวหนางาน สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งสิ้น 152 คน
จาก 38 มหาวิ ทยาลั ย จํ า แนกเป น กลุ ม 4 กลุม แบงตามการจัดงานพิธีรับ พระราชทาน
ปริญญาบัตร ปพุทธศักราช 2559
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย

63

64 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.2 April-June 2018

1. ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ การประยุ ก ต ใ ช ข อ มู ล สารสนเทศทางการบั ญ ชี (The
Application of Accounting Information) โดยประยุ ก ต แ นวคิ ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(2558, น.2-11) ประกอบดวยขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 1) ดานนักศึกษา (Students
Data) 2) ดานหลักสูตร (Curriculums Data) 3) ดานอาจารย (Teacher Data) และ 4) ดาน
งบประมาณและการเงิน (Budget Information and Financial Data)
2. ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานเชิงกลยุทธ (Strategic Management) โดย
ประยุกตแนวคิดจตุพร เสถียรคง (2557, น.12) ประกอบดวย 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม
(SWOT Analysis) 2) การจัดทํากลยุทธ (Strategy Formulation) 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ
(Strategy Implementation) และ 4) การควบคุ ม และประเมิ น ผลกลยุ ท ธ (Strategy
Evaluation & Control)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี
1. ดานนักศึกษา
2. ดานหลักสูตร
3. ดานอาจารย
4. ดานงบประมาณและการเงิน

การบริหารงานเชิงกลยุทธ
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม
2. การจัดทํากลยุทธ
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ
4. การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหาร ตั้งแตระดับ รองอธิการบดี ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ หัวหนางาน สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จํานวนทั้งสิ้น 152 คน จาก 38 มหาวิทยาลัย
กลุ ม ตัว อยา งที่ใ ชใ นการวิจ ัย ครั ้ง นี้ คือ ผูบ ริห าร ตั้งแตร ะดับ รองอธิการบดี
ผู อํ า นวยการ รองผู อํ า นวยการ หั ว หน า งาน สั ง กั ด สํ า นั ก ส ง เสริ ม และบริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 109 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครจซีและมอร
แกน (จําเริญ อุนแกว, 2553, 8-9) ไดมาโดยการสุมแบบชั้นภูมิตามสัดสวนแบบชั้นภูมิ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูบริหาร
สั ง กั ด สํ า นั ก ส ง เสริ ม และบริ ก ารวิ ช าการ ตอนที่ 2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต ใ ช ข อ มู ล
สารสนเทศทางการบัญชี ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ ตอนที่ 4 ปญหา
และขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดลองกับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30
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คน ดานความเที่ยงตรง คา IOC เทากับ 0.6 จํานวน 3 ขอ คา IOC เทากับ 0.8 จํานวน 3 ขอ
และคา IOC เทากับ 1.0 จํานวน 32 ขอ และดานความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
เทากับ 0.84
3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถาม จํานวน 109 ชุด ทางไปรษณียตาม
ชื่อที่อยูของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหกับกลุมตัวอยาง
4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหสหสัมพันธแบบ
พหุคูณ
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป พบวา ผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 41-50 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท สําเร็จการศึกษา
ดานศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงหัวหนางาน มีประสบการณในการทํางานที่
สํ า นั กส งเสริ มและบริ การวิช าการ 11 ป ขึ้น ไป ผูบ ริห าร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการ
วิชาการ สวนใหญปฏิบัติงานในภาคกลาง
2. ผู บ ริ ห าร สั งกั ดสํ า นั กส งเสริ มและบริการวิช าการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มีการ
ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
อยูในระดับมาก 4 ดาน และ มากที่สุด 1 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้
ขอมูลสารสนเทศดานนักศึกษา ดานหลักสูตร ดานอาจารย และดานงบประมาณและการเงิน
3. ผู บ ริ ห าร สั งกั ดสํ า นั กส งเสริ มและบริการวิช าการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มีการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุก
ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดานการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม ดานการจัดทํากลยุทธ และดานการควบคุมและการประเมินผล
4. การประยุ กต ใช ขอมู ล สารสนเทศทางการบัญ ชีมีความสัมพัน ธเชิงบวกกับ การ
บริหารงานเชิงกลยุทธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
1. ผู บ ริ ห าร สั งกั ดสํ า นั กส งเสริ มและบริการวิช าการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มีการ
ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี โดยรวม ไดแก ขอมูลสารสนเทศดานนักศึกษา ดาน
หลักสูตร ดานอาจารย และดานงบประมาณและการเงิน อยูในระดับมาก เนื่องจาก สํานัก
สงเสริมและบริการวิชาการ มีภาระและความรับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูล สถิติดานการศึกษา
และขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา คณาจารย บุคลากรและขอมูลสถานศึกษารายสถานศึกษา
และการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ซึ่งผูบริหารทุกคนไดนําความรูทางดานเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการจัดการขอมูลและสารสนเทศ เพื่อใหผูใชงานไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว มีการกระจายขอมูลและสารสนเทศกวางมากขึ้น ทําใหการบริหารและการใช
ขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอทางราชการ สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ว า ด ว ยการบริ ห ารข อมูล สารสนเทศดานการศึกษา พ.ศ. 2554 ได
กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ดําเนินการสํารวจ จัดเก็บ
รวบรวม ประมวลผลข อมู ลทางการศึ กษาของหนวยงานตาง ๆ ในทุกระดับ และทุกสังกัด
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดําเนินการจัดเก็บขอมูลจะมีการจัดเก็บอยางนอยปละ 1
ครั้ง โดยขอมูลพื้นฐานประกอบดวย ขอมูล สถิติดานการศึกษา และขอมูลรายบุคคลของ
นักศึกษา คณาจารย บุคลากรและขอมูลสถานศึกษารายสถานศึกษา สอดคลองกับแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554–2556
ที่ไดกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และไดเสนอยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไว ดังนี้ 1) สรางกําลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2) สนับสนุนการเรียนการสอนดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการศึกษาของประเทศไทย 3) พัฒ นาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาของประเทศไทย 4) ใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการดานการศึกษา
2. ผู บ ริ ห าร สั งกั ดสํ า นั กส งเสริ มและบริการวิช าการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มีการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ โดยรวม ไดแก ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม ดานการจัดทํากลยุทธ
ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดานการควบคุมและการประเมินผล อยูในระดับมาก เพราะวา
สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มีพันธกิจในการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับ ความ
ตองการของสังคมทั้งมีการใหบริการทางดานการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น และ
ให บ ริ ก ารฝ ก อบรม ถ า ยทอดความรู แ ละเทคโนโลยี ต ามความต อ งการให แ ก สั ง คม การ
บริหารงานเชิงกลยุทธจึงเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาสํานักสงเสริมและ
บริการวิชาการ ใหสอดคลองกับปณิธานและพันธกิจของสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ ซึ่ง
การบริ ห ารงานเชิ งกลยุ ทธ ในแต ล ะครั้ ง จะมี การระดมความคิดจากทุกหนว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และไดทําการวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกและของ
ประเทศ เพื่อใหการจัดการเชิงกลยุทธเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สอดคลองกับการศึกษาของ
ธวัช กงเติม (2554, น.238-240) พบวา บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศไทย
มีการจัดทําแผนกลยุทธแบบบูรณาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการจัดทําแผนกลยุทธ 2) การจัดทําแผนกลยุทธ
แบบบูรณาการ 3) การนําแผนกลยุทธแบบบูรณาการไปปฏิบัติ 4) การควบคุมและประเมินผล
ได อย างเหมาะสมมากที่ สุ ด สามารถนํ า ไปปฏิบัติไดจ ริงและเกิดประโยชน เนื้อหามีความ
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ครอบคลุมทุกประเด็น อยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของพรรณนิภา อิงพงษพันธ
(2554, น.150-151) พบวา 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารในสถานศึกษา ไดแก การ
กําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธ โดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก 2) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารในสถานศึกษา มีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงานวิชาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี
กั บ การบริ ห ารงานเชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห าร สั ง กั ด สํ า นั ก ส ง เสริ ม และบริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พบว า การประยุ กตใชขอมูล สารสนเทศทางการบัญ ชี ไดแก ขอมูล
สารสนเทศดานนักศึกษา ดานหลักสูตร ดานอาจารย และดานงบประมาณและการเงิน มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ ไดแก ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ดานการจัดทํากลยุทธ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดานการควบคุมและการประเมินผล อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และสามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ
1) ขอมูลสารสนเทศดานหลักสูตรกับดานการปฏิบั ติตามกลยุทธ กลาวคือ การขับเคลื่ อน
แผนการศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห งชาติ
พ.ศ. 2560–2579 สูการปฏิบัติเกี่ยวของกับทุกภาคสวนตั้งแตระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ ผูมี
สวนไดสวนเสีย และสาธารณชน เพื่อใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของชาติ สรางความรู ความเขาใจ สรางความเชื่อมโยง ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบตาง ๆ สรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาอยางกวางขวาง ผลักดันใหแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตรแปลงสูการ
ปฏิบัติผานแผนงานระดับกระทรวงสูหนวยงานและสถานศึกษาระดับตาง ๆ บูรณาการอยูใน
ภารกิจหลักของหนวยงานที่มีเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน 2) ขอมูลสารสนเทศดานหลักสูตร
กับดานการจัดทํากลยุทธ กลาวคือ หลักสูตรที่เปดสอนตองมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน
พันธกิจ ความพรอมของสถาบันและสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพ
ของสังคม ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาตองไดรับการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ
และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงตองมีการวาง
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ เชน ความตองการของสั งคม
ความตองการดานตลาดแรงงานของประเทศ ความสอดคลองกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ความพรอมของการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลั กสู ตร พ.ศ. 2558 ความสามารถในการแข งขั น กั บ มหาวิทยาลัย อื่น ๆ การ
วิเคราะหตนทุนตอหนวย ตนทุนผลผลิต จํานวนอาจารย งบประมาณ และทรัพยากรตาง ๆ
ความคุมคา คุมทุน ผลการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนที่ผานมา ผลการประกันคุณภาพ
ภายในคณะ/สาขาวิ ช า และ 3) ข อ มู ล สารสนเทศด า นอาจารย กั บ ด า นการวิ เ คราะห
สภาพแวดลอม กลาวคือ ครูเปนผูมีทักษะ ความรู ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
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วิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูเรียนรูสิ่งใหม และเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ประยุกตใชวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส มีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพื่อให
ไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2554, น.3, 11-13)
ไดกลาวไววา การจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี จะทําใหสถานศึกษา หนวยงาน สวน
ราชการ มีการจัดทําคูมือ หลักเกณฑ ขอกําหนดและแนวปฏิบัติสําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ที่ ชั ด เจน อย า งเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร ที่ แ สดงถึ ง รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านของ
กิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน ซึ่งจะชวยในการบริหารงานเชิงกลยุทธ และสราง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ขณะที่
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554–2556 ที่เปนกรอบ
แนวทางในการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารให เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการประสานความรวมมือ
กั บ องค กรต า ง ๆ ที่ ครอบคลุ มถึ งมติ ตา ง ๆ ทางการศึกษา เชน กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (IT2020) กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
สถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของตางประเทศ ซึ่งแผน
แมบทฯ ฉบับนี้ ไดนําเสนอแผนกลยุทธการพัฒนาศูนยกลางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา ประกอบดวยโครงการ ดังนี้ 1) โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานการศึกษา
2) โครงการลงทะเบียนระบบสารสนเทศ 3) โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลสื่อการเรียนการสอน 4)
โครงการจัดสงขอมูลสถิติดานการศึกษาทางอินเทอรเน็ต 5) โครงการรับสมัครเรียน สมัคร
สอบ ผานอินเทอรเน็ต 6) โครงการรายงานตัวผูเรียนผานอินเทอรเน็ต และ 7) โครงการจัดตั้ง
ศูนยประสานงาน และใหคําแนะนําตางๆ
แตพบวา การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี ดานนักศึกษามีความสัมพันธ
กับการบริหารงานเชิงกลยุทธ ดานการควบคุมและการประเมินผล ในระดับต่ํา เนื่องจาก
ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีดานนักศึกษา เปนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาที่ศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งที่ผานมาจะพบวา มีนักศึกษาสนใจที่จะศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจํานวนมาก ซึ่งการบริหารงานเชิงกลยุทธ ดานการควบคุมและการประเมินผล จะเปนการ
ประเมินผลตามที่ไดจัดทํากลยุทธไวแลว ดังนั้น ขอมูลนักศึกษาจึงสงผลตอการควบคุ มและ
การประเมินผล ในระดับต่ํา
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 จากผลการวิจัย พบวา การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี ดาน
หลักสูตรมีความสัมพันธสูงกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดังนั้น
ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการคํานวณตนทุนตอหนวยกอนการเปดหลักสูตรใหม ควบคู
กับการใหความสําคัญตอการทวนสอบ การประเมินผลการเรียนการสอนของหลักสูตร และ
การประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 ผูบริหารควรสนับสนุนอุปกรณทางดานเทคโนโลยี และเจาหนาที่ที่มีความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแก สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
วางระบบและจัดการขอมูลสารสนเทศใหเปนรูปธรรม และใหสะดวกตอการใชงาน
1.3 ผูบริหารควรสนับสนุนใหมีการจัดอบรมวิธีการใชเทคโนโลยีในการบูรณาการ
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ใหแกบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใหเกิด
การนําไปใชงานไดจริงทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย และหนวยงานที่สนใจ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาถึงผลกระทบของการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี
เพื่อการบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไป
ใชในการบริหารมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
2.3 ควรศึกษาผลกระทบดานการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบั ญชีที่
สงผลตอการควบคุมและประเมินผลกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใหผูบริหาร
ไดเห็นถึงความสําคัญและความตองการขอมูลสารสนเทศที่มีความจําเปนมากขึ้นในปจจุบัน
โดยเฉพาะขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธนี้สําเร็จ ได ดวยความอนุ เคราะห ของบุ คคลและหนวยงานที่ เกี่ย วขอ ง
หลายแหง ซึ่งไมอาจกลาวไดหมด ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัสา พลนิล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยฉัตร ทองแพง ที่ให
ความชวยเหลืออยางดียิ่งโดยการเอาใจใส ตรวจแกไขวิทยานิพนธเพื่อใหมีความสมบูรณที่สุด
และขอขอบคุณผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกทาน
ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม และกรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้
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“ฝกสมองใหมองแตความสุข”
โดยเคนอิจิโร โมงิ แปลโดยกิษรา รัตนาภิรัต คุโด
ปริทัศนโดย รองศาสตราจารย ดร.
สมาน อัศวภูมิ 1
0

ขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน
เคนอิ จิ โ ร โมงิ เป น นั ก วิ ช าการด า นสมองและนั ก วิ จั ย อาวุ โ สที่ แ ลปวิ ท ยาศาสตร
คอมพิวเตอรของ โซนี่ จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตรและคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
โตเกี ย ว และจบปริ ญ ญาเอกด า นฟ สิ ก ส จ ากมหาวิ ท ยาลั ย เดี ย วกั น ป จ จุ บั น ทํ า งานที่
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ มีงานเขียนขายดีหลายเรื่อง เชน วิธีเรียนโดยใชสมองใหเปนประโยชน
และสมองตกหลุมรักใน 0.1 วินาที เปนตน
ขอมูลเกี่ยวกับผูแปล
กิษรา รัตนาภิรัต คุโด จบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขารัฐศาสตรและประวัติศาสตรจากมหาวิทยาลัย Western Australia ปริญญาโทสาขา
สิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณการแปลหนังสือ
กวา 16 ป โดยเฉพาะหนังสือที่เปนภาษาญี่ปุน นอกจากนี้ยังเปนอาจารยสอนภาษาญี่ปุนและ
ภาษาอังกฤษหลายแหง ทํางานกับองคกรระหวางประเทศ ทํางานที่สถานทูตไทยในประเทศ
ญี่ปุน และสถาบันอุดมศึกษาที่นิวยอรค
กิตติกรรมประกาศจากผูปริทัศน
ปราศจากนั กแปลหนั งสื อ ที่ ต น ฉบับ เปน ภาษาประเทศตะวั น ออก เชน ภาษาจี น
ภาษาญี่ปุน หรือภาษาอินเดียแลว ผูปริทัศนก็คงไมมีโอกาสไดอานหนังสือของปราชญชาว
ตะวันออกแนนอน ผูปริทัศนจึงใครขอขอบคุณอาจารยกิษรา รัตนาภิรัต คุโด ที่กรุณาแปล
หนังสือดีเลมนี้ ซึ่งเปนหนังสืออีกเลมหนึ่งที่อานแลววางไมลง จึงอยากนําสาระบางสวนมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับวงวิชาการการศึกษาครับ

1 รองศาสตราจารย ,

servant service)

ดร. ข า ราชการบํ า นาญ (Associate Professor, Ph.D., retired government
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สาระสําคัญของหนังสือ
หนังสือเลมนี้เขียนแบบนักเขียนสมัยใหมคือ มีหมวดความคิดหลักที่อาจจะเรียกวา
“บท” และมีบทยอย หรือเรื่องยอยในแตละบทที่มีความยาวไมมากนัก และเนนสาระที่เปนสิ่ง
ที่สามารถนําไปใชในชีวิตและการทํางานไดเลย ผูปริทัศนจึงขออนุญาตไมสรุปสาระของบท
ยอยเหลานั้น ซึ่งมีทั้งหมด 40 เรื่อง แตจะกลาวถึงสาระบางสวนในหนังสือ และหวังวาผูสนใจ
จะไดอานจากเลมเต็มอีกครั้งหนึ่ง
สาระของหนังสือทั้ง 40 เรื่องดังกลาวจัดไวเปน 4 กลุมเรื่อง หรือบท คือ บทที่ 1 วา
ดวย “ตอนไหนที่สมองรูสึกมีความสุข” บทที่ 2 “เปลี่ยนความกังวลและความเครียดใหเปน
บวก” บทที่ 3 “ฝกซอมจัดสมองและใจ” และบทที่ 4 “วิธีการใชสมองใหมีความสุข” และมี
บทนําเปนการเกริ่นนําสูเรื่อง กับสาระทายเลมเปนบทสรุปอีกครั้ง
บทที่ 1 ตอนไหนที่สมองรูสึกมีความสุข
ผูเขียนไดชี้ใหเห็นวา เงิน หรือการเติบโตของรายไดประชาชาติ ไมไดทําใหคนเรามี
ความสุขมากขึ้น เครื่องอํานวยความสะดวกทั้งหลายก็ไมใชแหลงที่มาของความสุขเชนกัน
ความรูสึกสุขหรือทุกขของคนเราเกิดจากการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น ถาเราอยูคนเดียว
ในโลกนี้ เราก็จะไมรู ดวยซ้ํ าวาเราสวยหรื อไม สมองคนเราเกงมากเรื่ องการประเมิน การ
เปรี ย บเที ย บ และความสั ม พั น ธ กั บ คนอื่ น แต เ ราสามารถสร า งความสุ ข ได จ ากการสราง
ความคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลง (ใครปรับตัวไดมากก็สุขมาก ประมาณนี้) การเปลี่ยนคําถาม
จะเปลี่ยนมุมมอง และสมองก็จะเปลี่ยนตามครับ
บทที่ 2 เปลี่ยนแปลงความกังวลและความเครียดใหเปนบวก
สมองพรอมที่จะยอมรับความผิดพลาดไดเสมอ (แตคนเรามักฝงใจ และเปนทุกข)
ความเครียด และความกังวลไมใชสิ่งเลวราย แตการเสียเวลาเครียดและกังวลกับสิ่งที่เราแกไข
ไมไดทําใหเสียเวลาและไมมีความสุข คนที่สนุกไดกับทุกสถานการณคือ “มืออาชีพในการมี
ความสุข” เพียงคิดวาตอนนี้เรามีความสุข ความสุขก็เกิดขึ้นแลว ยอมรับสภาพที่เราเปนอยู
และกาวตอไป เพื่อสรางประสบการณใหมใหสมองพัฒนา จริงแลวความสุขคือการมีทางออก
ครับ
บทที่ 3 ฝกซอมจัดระเบียบสมองและใจ
ผูเขียนไดเสนอแนวทางในการฝกซอมสมองและใจสูการมีความสุขไดหลายแนวทาง
เชน ถาเศรา หรือกลัว หรือ กังวล ก็อยาฝน ปลอยตามอาการ แตไมควรติดหลมกับสิ่งเหลานั้น
จะทําใหเสียโอกาสหาความสุข บางครั้งเรามีเรื่องฝงใจและลืมยาก ก็ไมตองฝนที่จะลืม เผชิญ
กับมันเพื่อจะลืม หรือทบทวนอดีตเพื่อเดินตอไปขางหนาจะดีกวา กายกับจิตมักเปนของคูกัน
ถารางกายอบอุน ใจก็จะสบายตามไปดวย พยายามจัดระเบียบสมองดวยการจดจอในสิ่งที่จะ
ทํา หรือจะเปน ความหวังคืออนาคต และตองซอมใจเผื่อความผิดหวังเสมอ

Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.2 April-June 2018

บทที่ 4 วิธีการใชสมองใหมีความสุข
ชวงทายของหนังสือ ผูเขียนไดกลาวถึงวิธีการ หรือเทคนิคในการใชสมองใหมีความสุข
ไวดังนี้ คือฝกใหคุนชินกับ “พอเทานี้แหละ” ก็คือไมตองใหทุกอยางสมบูรณแบบครับ ฝกลืม
ความกังวลดวย หาอะไรทําเพื่อใหสมองพักเบรกจากความกังวลครับ สักวันละ 5 นาทีก็ยังดี
ฝกเปลี่ยนโหมดของสมองไดทุกโอกาส ทุกเวลา ใชการเดินใหสมองปลอดโปรง (ไมใชเดินไป
คิดไปนะครับ) หลายครั้งคนเรากลุมใจหรือเปนทุกขเพราะอยากไดสิ่งนั้นสิ่งนี้ ลองทบทวนอีก
ทีวาอยากไดจริง ๆ หรือเปลา อาจจะไดคําตอบดี ๆ กับชีวิตครับ การเขียน หรือการสนทนา
กับผูอื่นทําใหเราไดจัดสมองตนเองดีขึ้น สมองจะเปนสุขตองมีกิจกรรมเชิงรุก (Active) ไมใช
รับ (Passive) ฝกพูดในสิ่งดี เพราะคําพูดพิพากษาตัวเราเสมอ ไมควรพูดวา “ตนเองนะแก
แล ว ” ซึ่ งไม ได แ ปลว า เราไม ย อมรั บ ความจริ ง แตการพูดเช น นั้น ทํ าใหจิ ตใจและรา งกาย
เปลี่ยนไปดวย จริงอยูเมื่ออายุมากขึ้นหลายอยางก็เปลี่ยนไป แตการทําตนเองใหตื่นตัวอยู
เสมอ เรียนรูสิ่งใหมอยูประจํา จะทําใหสมองเปนหนุมไปดวย พยายามลดคําพูดที่ติดลบครับ
ไมดีตอตัวเรา อยางไรก็ตามถามีสิ่งที่ตองรองไห จงรองไหครับ น้ําตาจะสรางความแปลกใหม
ใหกับชีวิตไดครับ
ความเห็นและขอเสนอแนะทายเรื่อง
ผู ป ริ ทั ศ น อ ยากสรุ ป ว า หลั ง จากอ า นและใช แ นวคิ ด จากหนั ง สื อ เล ม นี้ ทํ า ให ชี วิต มี
ความสุขมากขึ้นดวยหลักคิดงาย ๆ คือ คนเราจะสุขหรือทุกขอยูที่ใจ แตไมใชการทําใจ แตเปน
การฝกใจและฝกนิสัยใหคุนชินกับความสุข ฝกใหสมองพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ไม
เสี ย เวลากั บ สิ่ งที่เ ราควบคุ มและแก ไขไม ได ฝกสมองใหเปลี่ย นโหมดไดทุกสถานการณ ผู
ปริทัศนเคยเขียนบทความเรื่อง “วีซาชีวิต” วาเราทุกคนไดวีซามาอยูบนโลกนี้คนละหนึ่งชีวิต
เปนวีซาที่ไมรูวันหมดอายุ และที่สําคัญคือเปนวีซาที่ตออายุไมได หากใชแนวคิดที่ผูเขียนเสนอ
ไวในหนังสือเลมนี้ นาจะชวยใหสามารถใชประโยชนจากวีซาชีวิตไดมากขึ้นนะครับ
เอกสารอางอิง
เคนอิจิโร โมงิ. (2016). ฝกสมองใหมองแตความสุข. แปลโดยกิษรา รัตนาภิรัต คุโด. (2561).
กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง.
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วารสาร Journal of Innovative Social Science รับบทความวิชาการ และบทความ
วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นตองนําเสนอใหเห็นถึงการสรางสรรคองคความรู
ทางวิ ช าการที่ มีป ระโยชน และน า สนใจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิ จัย ที่เปน ปจ จุบัน เปน
ประโยชนตอทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะไดรับการตีพิมพนั้น จะตองผานการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวของและ
สัมพันธกัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การ
บัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเที่ยว การจัดการการโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับดานสังคมศาสตร
สํ า หรั บ บทความที่ จ ะลงตี พิ ม พ ใ นวารสาร Journal of Innovative Social Science
จะตองเปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพใน
วารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง การเผยแพร
ตอไปตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์

การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)
บทความจะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพจะตองผานการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
และผูทรงคุณวุฒิในสาขาเพื่อทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้
1. กองบรรณาธิการแจง/ตอบกลับการไดรับบทความตามขอกําหนดการสงบทความ
จากนั้ น กองบรรณาธิ ก ารจะตรวจสอบชื่ อ เรื่ อ งและเนื้ อ หาของบทความว า เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสาร
2. เมื่ อ กองบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ควรว า บทความเป น บทความที่ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความนั้นๆ ตอไป โดยที่ผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูพิจารณาวาบทความ
อยูในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพไดหรือบทความนั้นๆ ควรมีการแกไขในบางสวนกอนการ
ตีพิมพ หรือปฏิเสธการตีพิมพ โดยกองบรรณาธิการจะอางอิงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
3. กองบรรณาธิ ก ารส ง หนั ง สื อ ตอบรั บ การตี พิ ม พ ห รื อ ปฏิ บั ติ ก ารตี พิ ม พ ใ ห เ จ า ของ
บทความ
ประเภทของผลงานวิชาการที่เปดรับตีพิมพ
1. บทความวิจัย (Research Article) เปนงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผูเขียนหรือ
สมาชิกรวมในงานวิจัยนั้น อยางเปนระบบ และไมเคยไดรับการตีพิมพมากอน
2. บทความวิ ช าการ (Academic Article) เป น บทความทางวิ ช าการที่ นํ า เสนอ
เนื้อหาสาระทางวิชาการที่นาสนใจ ซึ่งผานการวิเคราะห หรือประมวลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน
จากการวิ จั ย ที่ ผ า นมา จากเอกสารอ า งอิ ง จากความคิดเห็น ของผูเขีย นและผูอื่น อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม ที่สนับสนุนหรือคานตอทฤษฎี หรือองคความรูทางวิชาการเดิม หรือเปน
การนํ าเสนอแนวทางในการวิ เ คราะห องคความรูใหมๆ ที่ไมเคยมีผูร วบรวมเรีย บเรีย ง หรือ
วิเคราะหมากอน

การเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพในวารสาร
บทความวิจัย ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวน และควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว
ทายบทคัดยอ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)
3. ผลการวิจัย (Results)
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
5. เอกสารอางอิง (References)
6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)
บทความวิชาการ ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวนและควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว
ทายบทคัดยอ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. สาระในประเด็นตางๆ (Contents)
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)
4. เอกสารอางอิง (References)
6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)

การเตรียมตนฉบับผลงานที่รับตีพิมพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. ตนฉบับพิมพดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว ระยะบรรทัด 1 เทา (Single Space)
พรอมระบุเลขหนา และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25
นิ้ว
2. ชื่ อ เรื่ อ ง ต อ งมี ทั้ ง ชื่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตัวหนากึ่งกลางหนากระดาษ
3. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหนากระดาษ โดยระบุชื่อผูเขียนของแตละคนที่มีสวนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ
4. บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา “บทคัดยอ” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
18 point ตัวหนาชิดซายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
บทคั ดย อภาษาอั ง กฤษ ให ใชคําวา “Abstract” ใชตัว อักษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตั ว หนาชิ ด ช า ยหน า กระดาษ ส ว นเนื้ อ หาของบทคั ด ย อ ใช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
5. เนื้อหา
5.1 เนื้อหาของตนฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไมเกิน
15 หนา กระดาษ A4 (รวมบทคัดยอ เนื้อหา และเอกสารอางอิง)
5.2 เนื้ อ หาหั ว เรื่ อ ง ภาษาไทย ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
ตัวหนา และเนื้อหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา
ชิดซายหนากระดาษ
5.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษให ใช ตัว อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายใหสม่ําเสมอ
6. ใหใชระยะหางระหวางบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด
7. ขอมูลในสวนเชิงอรรถ
7.1 ขอมูลผูเขียน ใหระบุ ชื่อ-นามสกุลของผูเขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท โดยใชหมายเลขกํากับตามลําดับ
และใหใสเครื่องหมาย * เปนตัวยกกํากับทายชื่อผูแตงหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 14 point และภาษาอั ง กฤษ ให ใ ช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 14 point

7.2 สวนประกอบอื่นหรือแหลงที่มาของบทความ เชน แหลงทุนใหนําไปไวในสวน
ของกิตติกรรมประกาศ
8. การอางอิงเอกสารใหใชรูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology
Association)
9. ใชตัวเลขอารบิกเทานั้น และไมใหใชการตั้งคาตัวเลขอัตโนมัติ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่สงบทความวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ จะตองมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธหลักใหพิจารณาลงพิมพเผยแพร
การติดตอในการสงบทความ
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท : 045-319-900 ตอ 110
โทรสาร : 045-319-911
E-mail: jriss@rtu.ac.th

ผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer review)
รองศาสตราจารย ดร.สมาน อัศวภูมิ
รองศาสตราจารยจําเริญ อุนแกว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ ทองพันชาง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนคิด มะเสนะ
อาจารย ดร.ปญญา ตรีเลิศพจกุล
อาจารย ดร.ประยงค แกนลา
อาจารย ดร.สุรัตน มุทุวงศ

มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
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