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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหาร

งานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ 5 แห่ง ประกอบด้วย

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 4) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา และ 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำานวน 510 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้

คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีมีต่อองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้

ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .967 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจด้วย

วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ใช้วิธีหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์

 ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ ประกอบด้วย

10 องค์ประกอบ 75 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ทั้งหมดได้ร้อยละ 70.841 โดยมีค่าไอเกน เท่ากับ 35.584,

4.591, 3.641, 2.729, 2.125, 1.849, 1.723, 1.391, 1.274 และ 1.084 ตามลำาดับ ได้แก่ 1) การพัฒนาอาจารย์และ

การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน 2) การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3) การประกันคุณภาพสถานศึกษา 4) การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 5) การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 6) การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 7) ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร 8) การจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 9) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนลงสู่การปฏิบัติ และ 10) การสร้างเครือข่ายเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 
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Abstract

 This research is an exploratory factor analysis which aimed to synthesize of indicators and 

components of academic administration of Rajabhat Universities in southern Thailand. The sample of this 

study consisted of 510 lecturers of five Rajabhat Universities in southern Thailand, which included Phuket 

Rajabhat University, Surat Thani Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Songkhla 

Rajabhat University, and Yala Rajabhat University. The participants of this study were selected by using 

multi-step sampling. The research instrument utilized in this study was a questionnaire of teachers' opinions

on the indicators and the components of academic administration of the universities. The validity of the instrument

 was checked by using IOC value from five experts and its Cronbach,s alpha reliability coefficient was .967. 

The data were analyzed by using exploratory factor analysis. The method of rotating the axis of the orthonic 

axis by the Wimax method was also employed.

 The results of this study revealed that the indicators and the components of academic administration

 of the Rajabhat Universities in southern Thailand consisted of 10 components 75 indicators. This could 

be explained that 70.841 % of variance were with Eigen values of 35.584, 4.591, 3.641, 2.729, 2.125, 1.849, 

1.723, 1.391, 1.274 and 1.084 by respectively. In addition, the 10 components were 1) teachers' development, 

learning resources promotion, evaluation, and transfer, 2) media sources promotion, innovation and technology,

3) quality assurance, 4) management and teachers' development, 5) learning management for learners' 

development, 6) development of human resources for curriculum revision, 7) system and mechanism for 

curriculum revision, 8) teaching and learning management to develop 21st century learners, 9) evaluation, 

evaluation and transfer into practice, and 10) creating a network for teaching and learning development.
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บทนำา

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 31 กำาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำานาจหน้าที่กำากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท การศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม กำาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวม

ทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาทุกระดับ

ต้องมีการวางแผนกำาหนดขอบข่ายงานและภาระหน้าที่งานทั้ง 4 ด้านภายในสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) โดยลำาดับความสำาคัญ

ของการบริหารงานในสถานศึกษาสามารถเรียงตามลำาดับความสำาคัญดังนี้ 1) งานวิชาการ ร้อยละ 40 2) งานบุคลากร ร้อยละ 

20 3) งานกิจกรรมนักศึกษา ร้อยละ 20 4) งานธุรการและงานการเงิน ร้อยละ 5 5) งานอาคารสถานที่ ร้อยละ 5 6) งานความ

สัมพันธ์กับชุมชน ร้อยละ 5 และ 7) งานบริหารทั่วไป ร้อยละ 5 (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553) จะเห็นได้ว่างานวิชาการ

เป็นงานที่มีความสำาคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นหัวใจสำาคัญในการบริหารงานของสถาบันการศึกษา ส่วนงานด้านอื่น ๆ เป็นองค์

ประกอบที่จะทำาให้สถานศึกษาดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้



3332

 การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการดำาเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ความ

ร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมทุกชนิดภายในสถานศึกษาที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาของผู้เรียน 

ภายใต้การประสานงานของบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาร่วมกัน ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดในการส่งเสริมงาน

วิชาการของสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้สอน โดยการบริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ผู้บริหารใช้เวลาในการบริหาร

งานด้านวิชาการเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความรู้ ทักษะ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และภาวะสุขภาพ

ตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ (สัมมา รธนิธย์, 2560) โดยการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของ

สถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 มุ่งให้กระจายอำานาจ

ในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ 

คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 2) เพื่อให้การบริหารและการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพ

ภายในเพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 3) เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็น

สำาคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 4) เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาและบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง (ภารดี อนันต์นาวี, 2557)

 ดังนั้นการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนผู้

เรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ ภายใต้บริบทของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ๆ ตามแนวคิดเสรีภาพทางวิชาการ 

(Academic freedom) ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบระดับอุดมศึกษามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง

ชาติ ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้สถาบันระดับอุดมศึกษา

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดำาเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและ

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ผลิตนักศึกษาภายใต้พระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดย มาตรา 7 กำาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญ

ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำาการสอน วิจัย ให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ

ครู ซึ่งกำาหนดให้ดำาเนินงานตามมาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ข้อ 1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เห็นได้ว่าการบริหารงานวิชาการมีความ

สำาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาเพื่อให้บรรลุตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 (สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547)
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับความสำาคัญของการบริหารงานวิชาการ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาตัวบ่งชี้และ

องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ ว่ามีองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการบริหารงานวิชาการอะไรบ้าง

เนื่องจากกระบวนการบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาให้บรรลุ

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กำาหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน นอกจากนั้นหากมีองค์ประกอบและตัวบ่ง

ชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ก็จะช่วยให้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการบริหารจัดการงานวิชาการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนำาเสนอกรอบแนวคิดองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ที่ได้

จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2542), กระทรวงศึกษาธิการ (2546), นิคม 

ลนขุนทด (2551), วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล (2551), ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553), ปฎิภาณ์ มหรรธนาธิบดี (2554), 

อัมเรศ เนตาสิทธิ์ (2554), ลี้วัชร์ ตาวงศ์ (2555), นริศ แก้วสีนวล (2556), พรเทพ สรนันท์ (2556), ภารดี อนันต์นาวี (2557) 

และ Knoeles (1970) สามารถสรุปองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ ได้ 6 องค์ประกอบ 

ดังนี้ 1) การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 2) การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน 3) การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4) การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 5) การประกันคุณภาพสถานศึกษา และ 6) การวัดผล ประเมินผล

และการเทียบโอน
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การบริหารงานวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้

การบริหารและการพัฒนา

อาจารย์

การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

สื่อ นวัตกรรม แลเทคโนโลยี

การประกันคุณภาพสถานศึกษา

การวัดผลประเมินผล และการ

เทียบโอน

การบริหารและ

การพัฒนาการเรียนการสอน

การบริหารและ

การพัฒนาหลักสูตร
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ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในภาคใต้ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ (Exploratory 

Factor Analysis : EFA) เพื่อค้นหาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ โดยมี

ขั้นตอนการวิจัยดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต จำานวน 347 คน 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำานวน 534 คน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

จำานวน 375 คน 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำานวน 469 คน และ 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำานวน 328 คน รวม

ทั้งหมดจำานวน 2,053 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ ทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 4) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา และ 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำานวน 510 คน

 การกำาหนดขนาดตัวอย่าง

 ผู้วิจัยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของแฮร์และคณะ (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) ที่

กำาหนดให้กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 5-10 เท่าของตัวบ่งชี้ สำาหรับการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ ที่ต้องการ

วิเคราะห์ จำานวน 85 ตัวแปร ผู้วิจัยใช้เกณฑ์กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 6 เท่า ได้ขนาดกลุ่ม จำานวน 510 คน

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง

 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (Random Sampling) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage 

Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำานวน 86 คน 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

จำานวน 132 คน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำานวน 94 คน 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำานวน 116 คน และ 

5) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำานวน 82 คน รวมจำานวน 510 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหาร

งานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน 3 ข้อ 

ประกอบด้วย 1) สถานศึกษาที่สังกัด 2) ตำาแหน่งทางวิชาการ และ 3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนที่ 2 

แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

จากการทบทวนวรรณกรรม จำานวน 6 ด้าน 85 ข้อ

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 1. เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำานวน 85 ข้อ ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม

เนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วย (Index of item objective congruence: IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

จำานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.6-1.0

 2.  ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ มาทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่
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มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน แล้วนำามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) (Cronbach, 1951) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .967

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัย โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยแจกและ

เกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง และตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถามทุกฉบบัทีไ่ดรั้บคนื หลงัจากนัน้นำาขอ้มลูมาวเิคราะห์

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

 ผู้วิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้หมายเลขรับรอง 1/2561 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2561

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 

สกัดปัจจัย (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) ใช้วิธีหมุน

แกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) แบบออโธโกนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ทีละองค์

ประกอบหลัก และกำาหนดน้ำาหนักองค์ประกอบ (Factor) มากกว่า .50

 

ผลการวิจัย

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 4 ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร้อยละ

25.88 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร้อยละ 22.75 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร้อยละ 18.43, 16.86, 16.08 ตามลำาดับ สำาหรับตำาแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่ตำาแหน่ง

อาจารย์ ร้อยละ 88 รองลงมา คือ ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 11 และ รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 1 ส่วนระยะเวลา

การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏปัจจุบัน เกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 44.9 รองลงมา คือ 6-10 ปี ร้อยละ 38.0 

และ 11 ปีขึ้นไป ร้อยละ 17.1

 2.ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ก่อนการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ ผู้วิจัยทำาการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อหาลักษณะการแจกแจงเป็นโค้งปกติ (Normality)

ด้วย Normal Probability Plot พบว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่รอบ ๆ เส้นตรง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าลักษณะของข้อมูล

มีการแจกแจงแบบปกติ จากน้ันนำาข้อมูลมาทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลตามข้อตกลงเบ้ืองต้นของสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ

ในแต่ละองค์ประกอบว่าสามารถทำาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจได้หรือไม่ ด้วยค่าดัชนี ไคเซอร์ - เมเยอร์ - ออลกิน 

(The Kaiser - Mayer - Olkin Measure of Sampling Adequacy )ในแต่ละองค์ประกอบ มีค่าเท่ากับ .926, .949, .949 ,

.921 , .928  และ .940 ตามลำาดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่า .50 และค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับ สูงมาก จึงมีความ

เหมาะสมในการนำาข้อมูลไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ และค่าไคว-สแควร์ ที่ได้จาก Bartlett's Test of Sphericity

มีค่าเท่ากับ 4486.617, 7135.158, 6590.426, 5216.000, 4624.812 และ 6532.659 ตามลำาดับ ซึ่งมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 ทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนั้นสรุปได้ว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน เมทริกซ์สหสัมพันธ์นี้จึง

เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจได้
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ตารางที่ 1 ผลการพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูล

องค์ประกอบ

Bartlett's Test of Sphericity

Kaiser-Mayer-Olkin 

Measure  of Sampling 

Adequacy : (MSA)

Approx. 

Chi-Square
df Sig. ค่าที่เหมาะสม ค่าที่ได้

การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคใต้ 4133.733 3570 .000 >  .50 .970

 จากตารางที่ 1 ค่าดัชนีไคเซอร์ - เมเยอร์ - ออลกิน (The Kaiser - Mayer - Olkin  Measure of Sampling Adequacy :

(MSA)) องค์ประกอบ การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคใต้ มีค่าเท่ากับ .970 ซึ่งมีค่าสูงกว่า .50 และค่า

เข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก จึงมีความเหมาะสมในการนำาข้อมูลไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ 

และค่าไคว-สแควร์ ที่ได้จาก Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 41733.73 ซึ่งมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .000 

 3. การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) และการหมุนแกน (Factor Rotation) แบบออโธโกนอล

(Orthogonal Rotation) ซึ่งเป็นการหมุนแกนแบบมุมฉาก ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ว่าองค์ประกอบจะต้องมีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ (Eigenvalue) มากกว่า หรือเท่ากับ 1.0 และตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบจะ

ต้องมีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ตามข้อเสนอแนะของแฮร์ และคณะ (Hair, Black, Babin

& Anderson, 2010) ผลวิเคราะห์ได้องค์ประกอบ 12 องค์ประกอบ แต่เนื่องจากเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบของ Costello

& Osborne (2005) อธิบายว่าองค์ประกอบที่มีตัวบ่งชี้น้อยกว่า 3 ตัวบ่งชี้ โดยทั่วไปไม่ควรกำาหนดเป็นองค์ประกอบ เนื่องจาก

เป็นองค์ประกอบที่อ่อนแอและไม่มีความมั่นคง สำาหรับตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบอยู่หลายองค์ประกอบ ให้พิจารณาจาก

ค่าน้ำาหนักที่ต่างกันเกิน 2 หากต่างกันไม่ถึง 2 ให้ตัดตัวบ่งชี้นั้นออกไป ดังนั้นในการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหาร

งานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ จึงทำาให้มีองค์ประกอบเพียง 10 องค์ประกอบ 75 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
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ตารางที่ 2 ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวนและร้อยละสะสมของความแปรปรวนองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้

องค์ประกอบ ค่าไอเกน

ร้อยละ

ของความ

แปรปรวน

ร้อยละสะสม

ของความ

แปรปรวน

1.  องค์ประกอบการพัฒนาอาจารย์และการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล

และการเทียบโอน
35.584 45.393 45.393

2. องค์ประกอบการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.591 5.401 50.794

3. องค์ประกอบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 3.641 4.284 55.078

4. องค์ประกอบการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 2.729 3.210 58.288

5. องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 2.125 2.500 60.788

6. องค์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 1.849 2.175 62.963

7. องค์ประกอบระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร 1.723 2.027 64.990

8. องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1.391 1.636 66.627

9. องค์ประกอบการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน 1.274 1.499 68.126

10. องค์ประกอบการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 1.084 1.276 70.841

 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าทั้ง 10 องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ สามารถร่วม

กันอธิบายความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ 75 ตัวบ่งชี้ ได้ร้อยละ 70.841 โดยมีค่าไอเกน เท่ากับ 35.584, 4.591, 3.641, 2.729, 

2.125, 1.849, 1.723, 1.391, 1.274 และ 1.084 ตามลำาดับ ทั้งนี้ความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 1 มีค่าสูงสุด ร้อยละ 

45.393 รองลงมาเป็นองค์ประกอบที่ 2 ร้อยละ 5.401 และองค์ประกอบที่ 3,4,5,6,7,8,9,และ 10 ร้อยละ 4.284, 3.210, 2.500, 

2.175, 2.027, 1.636, 1.499 และ 1.276 ตามลำาดับ

 4. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ พบว่า มี 10

องค์ประกอบ 75 ตัวบ่งชี้ ผู้วิจัยนำาเสนอตัวบ่งชี้ตามค่าน้ำาหนักตัวบ่งชี้ 3 อันดับแรกในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 1) องค์ประกอบ

การพัฒนาอาจารย์และการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 15 ตัวบ่งชี้

โดยจัดทำาคู่มือการวัดผลและประเมินผลของมหาวิทยาลัย มีค่าน้ำาหนักมากที่สุด .734 รองลงมา คือ กำาหนดผู้รับผิดชอบใน

การบริหารงานวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนของมหาวิทยาลัย มีค่าน้ำาหนัก .724 และ จัดทำาแนวปฏิบัติการวัดผลและ

ประเมินผลของมหาวิทยาลัย มีค่าน้ำาหนัก .714 2) องค์ประกอบการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ประกอบ

ด้วยตัวบ่งชี้ 11 ตัวบ่งชี้ โดยส่งเสริมผู้สอนในการผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มี

ค่าน้ำาหนักมากที่สุด .685 รองลงมา คือ จัดหา/ประสานความร่วมมือแหล่งผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับผู้สอน 

มีค่าน้ำาหนัก .659 และ ประเมินผลการนำาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน มีค่าน้ำา

หนัก .648 3) องค์ประกอบการประกันคุณภาพสถานศึกษา ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้ โดยจัดทำาคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและภายนอก มีค่าน้ำาหนักมากที่สุด .712 รองลงมา คือ สร้างระบบและกลไกการพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษา มีค่าน้ำาหนัก .710 และ จัดทำาแนวปฏิบัติเพื่อดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก มีค่าน้ำาหนัก 

.702 4) องค์ประกอบการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ โดยสนับสนุนงบประมาณ/ทุนวิจัย
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ให้กับอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัย มีค่าน้ำาหนักมากที่สุด .807 รองลงมา คือ สนับสนุนอาจารย์ในการจัดโครงการบริการ

วิชาการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย มีค่าน้ำาหนัก .794 และ ยกย่อง เชิดชูอาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัยเพื่อเป็นแบบอย่าง

ที่ดีในการกระตุ้นการทำาวิจัย มีค่าน้ำาหนัก .777 5) องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 6 ตัว

บ่งชี้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีค่าน้ำาหนักมากที่สุด .706 รองลงมา คือ จัดทำาแนวทาง/วิธี

การ การบูรณาการรายวิชาเพื่อส่งเสริมผู้เรียน มีค่าน้ำาหนัก .681 และ จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

มีค่าน้ำาหนัก .658 6) องค์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 

ตัวบ่งชี้ โดยพัฒนาเครื่องมือการจัดทำาหลักสูตรที่จะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกันของมหาวิทยาลัย มีค่าน้ำาหนัก

มากที่สุด .692 รองลงมา คือ สร้าง/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีค่า น้ำาหนัก .675 และ 

จัดทำาแนวปฏิบัติในการจัดรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าน้ำาหนัก .665 7) องค์ประกอบระบบและกลไกการปรับปรุง

หลักสูตร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ตัวบ่งชี้ โดยวิเคราะห์ความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการสร้าง/ปรับปรุงหลักสูตร มีค่าน้ำาหนัก

มากที่สุด .701 รองลงมา คือ วิเคราะห์สภาพปัญหา/ความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้าง/ปรับปรุงหลักสูตร ของ

มหาวิทยาลัย มีค่าน้ำาหนัก .691 และ วางแผนบริหารงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีค่าน้ำาหนัก 

.652 8) องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ โดยจัดหา

วิธีสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีค่าน้ำาหนักมากที่สุด .642 รองลงมา คือ จัดทำาคู่มือ/หนังสือ การจัดรูปแบบ

การเรียนการสอนและวิธีสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีค่าน้ำาหนัก .605 และ จัดหารูปแบบการเรียนการสอนที่

เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีค่าน้ำาหนัก .600 9) องค์ประกอบการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน ประกอบด้วย

ตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ โดยจัดอบรมผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการวัดผลและประเมินผลของมหาวิทยาลัย มีค่าน้ำาหนักมากที่สุด .667 

รองลงมา คือ ส่งเสริมผู้สอนในการจัดทำาแผนการวัดและประเมินผลรายวิชาที่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มี

ค่าน้ำาหนัก .637 และ ส่งเสริมผู้สอนให้ดำาเนินการวัดและประเมินผลรายวิชาตามแผนที่กำาหนด มีค่าน้ำาหนัก .623 10) องค์

ประกอบการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ โดยส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทำาแผนการ

เรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานหลักสูตร มีค่าน้ำาหนักมากที่สุด .615 รองลงมา คือ สร้างเครือข่ายในการ

แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีค่าน้ำาหนัก .585 และ จัดทำาแนวปฏิบัติในการยกระดับ

คุณภาพผู้เรียนโดยการสอนเสริม มีค่าน้ำาหนัก .567

อภิปรายผล

 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ ผลการศึกษา พบว่า มี 10 องค์

ประกอบ 75 ตัวชี้วัด ผู้วิจัยสามารถอภิปรายเป็นรายองค์ประกอบดังนี้ 

 1. องค์ประกอบการพัฒนาอาจารย์การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน มีค่าความ

แปรปรวน ร้อยละ 45.393 สามารถอธิบายได้ว่า การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนของมหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการ

ที่สำาคัญเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้สอนท่ีได้

รับการพัฒนาตามความต้องการและความเหมาะสมท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและเหมาะสมกับ

หลักสูตรนั้น ๆ สอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) องค์ประกอบที่ 4 ด้านอาจารย์ ที่กล่าวว่าอาจารย์

เป็นปัจจัยป้อนที่สำาคัญของการผลิตบัณฑิต เห็นได้จากผลการวิจัยของณรงค์ฤทธิ์ ประสานตรี (2559) ที่พบว่า สภาพปัญหาการ

พัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง โดยด้านที่มีสภาพปัญหาสูงที่สุด คือ
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ด้านการเขียนตำาราและบทความทางวิชาการ รองลงมา คือ ด้านการวิจัย ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมเท่ากันกับด้าน

การบริการวิชาการ และต่ำาที่สุด คือ ด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของนรภัทร อิ่มพานิช (2559) ที่

ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการ

พัฒนาอาจารย์ ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1) การบริหารจัดการหน่วยงานส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 2) การ

บริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 3) การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาการสอน และ 4) การบริหารจัดการ

กิจกรรมพัฒนาการวิจัย

 2. องค์ประกอบการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีค่าความแปรปรวนร้อยละ 5.401 สามารถ

อธิบายได้ว่า ปัจจุบันสถานศึกษาทุกแห่งและทุกระดับให้ความสำาคัญในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ทันยุคสมัยที่มี

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ที่กำาหนดแนวทางการ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Boyle, Bradley, Chalk, Jones, & Pickard (2003) พบว่า การเรียนการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ทางเน้ือหา และการใช้แหล่งความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีผล

ต่อการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนประสบผลสำาเร็จเป็นรายบุคคลมากขึ้นกว่าการสอนแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของเมธี คชาไพร, ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง, รัฐพล ประดับเวทย์ และ สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย (2558) พบว่า 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ

ศึกษาด้านผลลัพธ์ (Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ และความคิดเห็น

 3. องค์ประกอบการประกันคุณภาพสถานศึกษา มีค่าความแปรปรวนในองค์ประกอบ ร้อยละ 4.284 สามารถอธิบาย

ได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเป็นเหตุผลหนึ่งของการตัดสินใจเข้าศึกษาของผู้ปกครองและผู้เรียน 

สอดคล้องกับแนวคิดของชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2545) ที่กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำาให้มีความ

มั่นใจว่าสถานศึกษามีผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความจำาเป็นของการประกันคุณภาพการ

ศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) ที่กล่าวว่า ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหลายประการ

ที่ทำาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจำาเป็นที่จะต้องเร่งดำาเนินการ จะเห็นได้จากผลการศึกษาของ

สถาพร ถาวรอธิวาสน์ (2556) พบว่า การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม บุคลากรมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ขั้นการนำาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน รองลงมา คือ ขั้นการดำาเนินการ ขั้นการตรวจ

สอบและประเมินผล และขั้นการวางแผน ตามลำาดับ สอดคล้องกับบุรพร กำาบุญ และชลกนก โฆษิตคณิน (2560) ศึกษาการมี

ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมใน

การดำาเนินงานประกันคุณภาพมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา ด้านการมีส่วน

ร่วมในการติดตามผลการดำาเนินงาน และน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน

 4.องค์ประกอบการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ มีค่าความแปรปรวน ร้อยละ 3.210 สามารถอธิบายได้ว่า การ

บริหารและการพัฒนาอาจารย์เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการ

ปฏิบัติงานของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น

การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทุกคนในสถานศึกษาจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของชนกพร ไผทสิทธิกุล (2560) กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ (Professional 

Development) นับว่ามีความจำาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสอน เห็นได้จากผลการ

ศึกษาของณรงค์ฤทธิ์ ประสานตรี (2559) ที่พบว่า สภาพปัญหาการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
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ในภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง ด้านที่มีสภาพปัญหาสูงที่สุด คือ ด้านการเขียนตำาราและบทความทางวิชาการ รองลงมา คือ 

ด้านการวิจัย ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและ วัฒนธรรมเท่ากันกับด้านการบริการวิชาการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของโสภา

พร กล่ำาสกุล (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า องค์ประกอบการวิจัยและบริการ

วิชาการ ได้แก่ 1) การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม 2) การแสดงความคิดเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สังคม 3) การ

พัฒนาหลักสูตร และ 4) การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งสมรรถนะต่าง ๆ 

เหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ในสถานศึกษาควรที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญสามารถนำาไปใช้ในภาระหน้าท่ีการ

สอนและการบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 5. องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีค่าความแปรปรวน ร้อยละ 2.500 สามารถอธิบายได้ว่า การ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพนั้นผู้สอนจำาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเชื่อมโยงเข้าไปสู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ (anywhere, anytime) นั้นเป็นบทบาทที่ท้าทายของผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 24 ข้อ 4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน

สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน

ทุกวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) เห็นได้จากผลการศึกษาของหรรษา เศรษฐบุปผา, สมบัติ สกุลพรรณ์, และสุวิท อินทอง 

(2559) ที่พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมระดับปานกลาง และพึงพอใจที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาทำาให้นักศึกษา

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง จัดสรรเวลาของตัวเองได้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jhonson, 

McHugo and Hall (2006) พบว่า การเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการนำาข้อดีที่สุดของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม

และระบบการสอนแบบอิเลคทรอนิกส์เข้าด้วยกัน ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติและทบทวนความรู้เดิมได้ตลอดเวลา

 6. องค์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ มีค่าความแปรปรวน ร้อยละ

2.157 สามารถอธิบายได้ว่า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดทำาหลักสูตรมีความหลากหลายควรมีการศึกษาเคร่ืองมือหรือรูปแบบท่ีเหมาะสม

กับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ที่สามารถนำามาใช้ในการจัดทำาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกับเพ่ือความเป็น

เอกภาพ (unity) สอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2551) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นส่ิงท่ีสำาคัญเพราะเปรียบเสมือน

พิมพ์เขียว (blue print) ที่จะดำาเนินการต่อไป เห็นได้จากผลการศึกษาของสุธน วงค์แดง, ภาณุมาส เศรษฐจันทร และวีระ

พงษ์ สิงห์ครุธ (2561) ที่ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า 1) นักศึกษา

วิชาชีพครูมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับน้อย ส่วนความต้องการความจำาเป็นในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก 2) หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีทั้งหมด 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย

เนื้อหาและโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร ระยะเวลา กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม และการวัดผลและ

ประเมินผล

 7. องค์ประกอบระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร มีค่าความแปรปรวน ร้อยละ 2.027 สามารถอธิบายได้ว่า การ

วิเคราะห์ความพร้อมของมหาวิทยาลัยเป็นการเร่ิมต้นการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตาม

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2551) ด้านแนวคิดของนักมนุษย์นิยมเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตร คือ การมุ่งเน้นเกี่ยวกับการรู้จักตนเอง มองหลักสูตรเป็นกระบวนการที่กว้างและมีลักษณะบูรณาการ เห็น

ได้จากผลการศึกษาของพันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ และอรุณี หงส์ศิริวัฒน์ 

(2554) พบว่า ยุทธศาสตร์สำาหรับการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบด้วย 1) หลักสูตร

การเรียนการสอน 2) จัดหลักสูตรร่วมมือกับสถาบันภายนอกภายนอก 3) จัดหลักสูตรที่สามารถรองรับวุฒิบัตรวิชาชีพพยาบาล
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ที่รับรองการดำารงสถานภาพทุก 5 ปีี 4) เปิดหลักสูตรนอกเวลาเรียนวันธรรมดาช่วงเย็นหรือเสาร์ อาทิตย์ 5) วิธีการเรียนการ

สอนเป็นแบบ Problem-based Learning, Research-based Learning และ E-Learning 6) การถ่ายโอนหน่วยกิตให้กับ

ผู้เรียน สอดคล้องกับการวิจัยของชนกพร ไผทสิทธิกุล (2560) พบว่า องค์ประกอบสำาหรับการเตรียมความพร้อมของสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนต่อการพัฒนานักศึกษาเพ่ือรองรับวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วย 

9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การสร้างอัตลักษณ์ 3) การใช้เทคโนโลยี 4) การพัฒนาวิชาชีพ 5) การจัดการเรียนรู้ 

6) ความร่วมมือ 7) หลักสูตร 8) คุณภาพอาจารย์ 9) การพัฒนาทักษะผู้เรียน

 8. องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีค่าความแปรปรวน ร้อยละ 1.636 

สามารถอธิบายได้ว่า ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ส่งผลให้ระบบการศึกษาต้อง

มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2555) ที่กล่าวว่า

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีการเรียนรู้แบบเก่าอย่างสิ้นเชิง โดยเป็นยุคความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง การ

ถ่ายโอน และเชื่อมโยงทั่วถึงกันอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2556) การที่

จะสอนให้ได้ผลดีผู้เป็นครูมืออาชีพจำาเป็นต้องมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับแนวคิดของนวรัตน์ ไวชมภู (2559) ที่กล่าวว่า การสร้างความพร้อมของครูพยาบาลที่จะรับมือกับผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพความสามารถของครูพยาบาลที่จะสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ  เพื่อให้

ผู้เรียนบรรลุตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5ด้าน จะเห็นได้จากผลการศึกษาของสุบิน ยุระรัช (2555) 

ศึกษาเรื่อง การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา ED 712 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา พบว่า 

ประเด็นที่ควรนำามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น คือ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ ความ

พร้อมของโครงการสอน แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน และการจัดเตรียมสื่อที่ใช้ประกอบการสอน สอดคล้องกับผล

การศึกษาของอริสสา สะอาดนัก (2557) พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ทักษะ การเรียนรู้และ

นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะสาระวิชาหลัก และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำาเป็น 

 9. องค์ประกอบการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน มีค่าความแปรปรวน ร้อยละ 1.499 สามารถอธิบายได้

ว่า การวัดและประเมินผลและการเทียบโอนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำากับการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบโดยผู้สอนเพื่อให้ผู้

เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่วางไว้แต่ละรายวิชา สอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) 

กล่าวว่า การวัดผลและประเมินผลมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาการศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการกำากับ ติดตามกิจกรรม

การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการวิจัยของวรรณรี ปานศิริ, วารุณี ลัภนโชคดี และพิกุล เอกวรางกูร (2559) พบ

ว่า รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการเตรียมการ

ก่อนการประเมิน 2) องค์ประกอบด้านการดำาเนินการประเมิน และ 3) องค์ประกอบด้านการให้ข้อมูลป้อนกลับ

 10. องค์ประกอบการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีค่าความแปรปรวน ร้อยละ 1.276 สามารถ

อธิบายได้ว่า การจัดทำาแผนการสอนเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ช่วยให้ผู้สอนคัดสรรองค์ความรู้ที่จำาเป็น (the must) สำาหรับการ

เรียนการสอนตามมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งมีความเชื่อมโยงสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ที่เป็นจุดศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิด Sergiovanni (1994) การสร้างสถานศึกษาให้

เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC:Professional Learning Community) ที่เน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ โดยเน้นการ

เรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจสำาคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของนวรัตน์ ไวชมภู และสุจิตรา จรจิตร (2560) ที่ว่า การสร้างชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็นการกระตุ้นให้เกิดการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การประเมินผลร่วมกัน

ของผู้สอน เพื่อมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์และเพิ่มพูนคุณลักษณะที่จำาเป็นของผู้เรียน เห็นได้จากผลการศึกษาของสมชาย รัตนคช, 
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ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, เอกรินทร์ สังข์ทอง, และชวลิต เกิดทิพย์ (2558) พบว่า องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ยั่งยืน การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ในการปรับปรุง

งานอย่างสร้างสรรค์ การเพิ่มขีดความสามารถให้เชี่ยวชาญและรอบรู้การพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด ภาวะผู้นำาและการให้

อำานาจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างแบบแผนความคิดตามความเป็นจริง และการขับเคลื่อนภารกิจสู่วิสัยทัศน์ร่วม

สรุป

 การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 75 

ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การพัฒนาอาจารย์และการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน มี 15 ตัวบ่งชี้ 2) 

การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มี 11 ตัวบ่งชี้ 3) การประกันคุณภาพสถานศึกษา มี 8 ตัวบ่งชี้ 4) การ

บริหารและการพัฒนาอาจารย์ มี 5 ตัวบ่งชี้ 5) การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน มี 6 ตัวบ่งชี้ 6) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ มี 7 ตัวบ่งชี้ 7) ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร มี 7 ตัวบ่งชี้ 8) การจัดการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มี 6 ตัวบ่งชี้ 9) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนลงสู่การปฏิบัติ มี 5 ตัวบ่ง

ชี้ 10) การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มี 5 ตัวบ่งชี้ โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหารสามารถนำา

องค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบที่ได้จากการวิจัยมากำาหนดเป็นขอบข่ายของโครงสร้างองค์กร รวมทั้งกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธ

กิจ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ให้มีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ ควรพิจารณานำาองค์ประกอบ

การบริหารงานวิชาการทั้ง 10 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ 75 ตัวบ่งชี้ มากำาหนดเป็นขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้เพ่ือขับเคล่ือนให้เกิดประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการขับเคล่ือนกิจกรรม

ตาม 3 ลำาดับแรกของค่าน้ำาหนักตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

      2.1 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อนำามา

ประกอบในการจัดทำาร่างขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     2.2 ควรมีการศึกษากลวิธีการนำาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค

ใต้ลงสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้
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