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Abstract
The objectives of this research were to study, compare, and examine factors of
The Characteristics of Graduates in Master of Educational Administration (M.Ed.)
Program in digital era. The questionnaires with reliability .904 were used to collect data
from 400 educators. The data were analyzed by using percentages, means, standard
deviation, factor analysis, t-test, One-way ANOVA, and LSD.
The results were as follows:
1) The characteristics of Graduates in Master of Educational Administration
Program in Digital Era from highest mean were having abilities in digital era in academic
knowledge, academic services, media using, management ability, curriculum and
learning and teaching administration.
2) The comparison opinion of characteristics of graduates in Master of
Educational Administration Program in Digital Era showed statistically significant at level
.05 by gender founded that lady educators had the weighted mean higher than men
in the abilities in digital era in academic knowledge and academic services. By position
and experience founded that administrators, teachers and graduate students were
higher than university members all aspects except academic knowledge and abilities.
3) Based on the factor analysis, 6 key factors were drawn to the characteristics
of M.Ed. graduates in the digital era. These 6 factors were institutional management in
the digital era; graduates’ attributes in the digital era; use of media in class activities
in the digital era; learning management in the digital era; online learning in the digital
era; and knowledge acquisition in the digital era.
Keywords: Graduates Characteristics, Master of Educational Administration, Digital Era
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาอุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษา เป็นการศึกษา
เพื่อพัฒนากาลังคนขั้นสูง ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ควบคู่กันไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ
ระดับ ปริ ญญาเอก โดยความมุ่งหวังให้ ผู้ ส าเร็จการศึกษาต้องมีความสามารถ มี คุณลั กษณะที่ พึ ง
ประสงค์ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (TQF: Thailand Qualifications
Framework for Higher Education; TQF: H Ed) (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
คือ 1) การเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่ว นบุคคลและ
ของกลุ่ ม โดยการแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ น าในการแสวงหาทางเลื อ กใหม่ ที่ เ หมาะสมไปปฏิ บั ติ ไ ด้
2) สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของ
ตนเพื่อใช้ในการแก้ ปั ญหาและข้ อโต้แ ย้งในสถานการณ์ อื่น ๆ 3) สามารถพิจารณาแสวงหาและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจากัดของธรรมชาติของ
ความรู้ในสาชาวิชาของตน 4) มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และ
เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจของตนอยู่เสมอ และ 5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบท
ทางวิ ช าการ ในวิ ช าชี พ และชุ ม ชนอย่ า งสม่ าเสมอ ทั้ ง นี้ เ น้ น การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ (communication and information technology skills) หมายถึง มีความสามารถใน
การการสื่ อสารทั้งการพูด การเขียนโดยเฉพาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีความสามารถในการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ใหม่
ดังนั้นในหลักสูตรจึงต้องประกอบด้วยการศึกษาที่มีการทาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
พร้ อ มทั้ ง เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันการศึกษาแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
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สาหรับปัญหาการผลิ ตมหาบัณฑิตทางการบริหารของประเทศไทยเป็นวิกฤติอย่างยิ่ง ที่มี
หลายสถาบันที่คุรุสภาไม่ออกใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึ ก ษาให้ เนื่ อ งจากกระท าผิ ด เงื่ อ นไขในการขอเปิ ด การเรี ย นการสอน จึ ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพ
มหาบัณฑิตโดยตรง ดังนั้นวิธีการผลิตและหลักการจัดวิชาในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการบริห าร
การศึกษา ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิช าชีพ พ.ศ.2556 (คุรุสภา,
2557) หมวดที่ 1 ระบุว่ามาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพข้อที่ 7 (ก) คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้ คือการพัฒนาวิชาชีพ ความเป็นผู้นาทางการศึกษา การ
บริหารสถานศึกษา หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กิจการและกิจกรรมและ
จรรยาบรรณ ส่วนข้อที่ 8 (ก) คือ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้คือ การ
พัฒนาวิชาชีพ ความเป็นผู้นาทางการศึกษา การบริหารการศึกษา การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ สาหรับหมวดที่ 2 มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ข้อ 12 คือ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ต้องมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของ
ผู้เรียน บุคลากร และชุมชน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 4) พัฒนา
แผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการ
บริ ห ารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสู งขึ้นเป็นล าดับ 6) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 7)
ดาเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี 9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา 11) เป็นผู้นาและ สร้างผู้นาทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ 12) สร้างโอกาสในการพัฒนา
ได้ทุก ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่ผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาจึงต้องจัดเตรียมหลักสูตร
วิธีการสอน การฝึกปฏิบัติให้พร้อมเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ที่
เน้นทักษะทางเทคโนโลยี IT
ยุ ค ดิ จิ ทั ล เป็ น ยุ ค ที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต ใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศผ่ า นทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ ผู้ที่มีทักษะความรู้ดิจิทัลมักจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ใน
การเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดให้ มีการเรียนการสอนที่ใช้สื่ อ (Media)และพัฒ นา
ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ม ากขึ้ น อาจเป็ น ทั้ ง สื่ อ หลั ก และสื่ อ เสริม ก็ ไ ด้ และเน้ น การเรี ย นผ่ านสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ (e-Learning) เพิ่ ม จากระบบจั ด การการเรี ย นการสอนปกติ การเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิคส์สามารถจัดได้หลายรูปแบบเช่น รูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ การศึกษาผ่านทางเว็บไซต์
การเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ (m-Learning) สื่อประสม (Multi Media) ซึ่งเป็นการนาสื่อหลาย ๆ
ชนิดมาใช้รวมกัน ซึ่ง Rennie and Morrison (2013) กล่าวว่านักศึกษาจะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้
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ทัน กับ การเปลี่ ย นแปลงมีการพัฒ นาทัก ษะด้านสารสนเทศ โดยการสื บค้นผ่ าน Web และจัดท า
Webpage มีการประเมินความเข้าใจโดยการสอบย่อยผ่านออนไลน์ โดยการฝึกผ่ าน e-book การ
ตอบโต้กับ กลุ่ ม Blog, Post cast, Webcasts, You Tube, Wikis, Skype, line โดยความสามารถ
ของผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือการ ใช้ (Use)หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่
จาเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทักษะตั้งแต่เทคนิคขั้นพื้ นฐาน คือ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประมวลผลคา (Word processor) เว็บเบราว์เซอร์ (Web browser)
อี เ มล์ และเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารอื่ น ๆ สู่ เ ทคนิ ค ขั้ น สู ง ขึ้ น ส าหรั บ การเข้ า ถึ ง และการใช้ ค วามรู้ เช่ น
โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูล (Search engine) และฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่
เช่น Cloud computing ส่วนที่ 2คือความเข้าใจ (Understand)คือ ชุดของทักษะที่จะช่วยผู้เรียน
เข้าใจบริบทและประเมินสื่อดิจิทัล เพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ทาและพบบนโลก
ออนไลน์ รวมถึงการตระหนักว่าเทคโนโลยีเครือข่ายมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและมุมมองของผู้เรียน
และ มีผลกระทบต่อความเชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับโลกรอบตัวผู้เรียน และยังช่วยเตรียมผู้เรียน
ทั ก ษะการจั ด การสารสนเทศเพื่ อ ค้ น หา ประเมิ น และใช้ ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพเพื่อติดต่อสื่อสาร ประสานงานร่วมมือ และแก้ไขปัญหาได้ สาหรับส่วนที่ 3คือการสร้าง
(Create)คือความสามารถในการผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือสื่ อ
ดิจิทัลที่หลากหลาย การสร้างด้วยสื่อดิจิทัลเป็นมากกว่าแค่การรู้วิธีการใช้โปรแกรมประมวลผลคาหรือ
การเขียนอีเมล แต่รวมความสามารถในการดัดแปลงสิ่งที่ผู้เรียนสร้างสาหรับบริบทและความสามารถ
ในการสร้างและสื่อสารด้วยการใช้ Rich media เช่น ภาพ วิดีโอ และเสียง ตลอดจนความสามารถใน
การจัดทาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Blog การแชร์ภาพและวิดีโอ และ Social media และรูปแบบอื่น ๆ
(MediaSmarts, 2015)
จากการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ดั ง กล่ า วและแนวคิ ด การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ของคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (คุรุสภา,2557) ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการ
ผลิตมหาบัณฑิตของทุกสถาบันการศึกษา ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้บริหารการศึกษาในอนาคต
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย จึ งสนใจที่จ ะศึ ก ษาคุ ณ ลั กษณะของมหาบั ณ ฑิต ทางการศึ ก ษา เพื่อประโยชนในการ
วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การปรับกระบวน
การวิจัย ให้สอดคล้องกับสังคมยุคดิจิทัล และเป็นการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นคุณต่อระบบการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1 คุณลักษณะของมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลควรเป็นอย่างไร
1.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของมหาบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษา แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
1.2.3 องค์ประกอบคุณลักษณะของมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลควร
อย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล
1.3.2 เปรี ย บเทีย บความคิดเห็ นของบุคลากรที่เกี่ ยวข้ องต่ อคุ ณลั ก ษณะของมหาบั ณ ฑิ ต
ทางการบริหารการศึกษา จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
1.3.3 เพื่อวิเคราะห์ องค์ประกอบคุณลั กษณะมหาบัณฑิตทางการบริห ารการศึกษาในยุค
ดิจิทัล
1.4 สมมติฐานการวิจัย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีสถานภาพด้ าน เพศ ตาแหน่ง และ-ประสบการณ์ต่างกันมีความเห็น
ต่อคุณลักษณะของมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลแตกต่างกัน
1.5 ประโยชน์ของงานวิจัย
1.5.1 ได้ทราบคุณลักษณะและองค์ประกอบของคุณลักษณะของมหาบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษาในยุคดิจิทัล
1.5.2 ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงและกาหนดแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการผลิตมหาบัณฑิต โดยปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และทักษะทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลต่อไป
1.6 ขอบเขตการวิจัย
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยเนื้อหาตามตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรต้น: สถานภาพส่วนบุคคล ของคณาจารย์ในสถานศึกษาที่ผลิตมหาบัณฑิตทางการ
บริ ห ารการศึกษา ผู้ บ ริ ห าร ครู ในสถานศึกษาที่เป็นผู้ ใช้มหาบัณ ฑิต ประกอบด้ว ยเพศ ตาแหน่ง
ประสบการณ์
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ตัวแปรตาม: คุณลักษณะมหาบัณฑิต ทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลประกอบด้วย
1) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการความสามารถด้านวิชาชีพตามเกณฑ์คุรุสภาคือมี
ความรู้วิชาชีพของผู้บริหารผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับทางการบริหารการศึกษา ความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคือความรู้ความสามารถการบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดการสอน การวัดประเมินผล
3) ด้านความสามารถการบริห ารจัดการคือความรู้ ความสามารถในการกาหนดนโยบาย
วิ สั ย ทั ศ น์ การวางแผน การด าเนิ น การจั ด อุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น การจั ด สรรงบประมาณ การสร้ า ง
บรรยากาศ การจัดโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
4) ด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัลคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ทักษะการใช้
ความเข้าใจ และการสร้าง
5) ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการยุ ค ดิ จิ ทั ล คื อ การบริ ก ารด้ น การประมวลข้ อ มู ล สารสนเทศด้ ว ย
คอมพิวเตอร์การจัดประชุม จัดกิจกรรม และการสร้างเครือข่ายด้วยคอมพิวเตอร์
1.6.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ผู้สอน กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คนทั้งจาก
มหาวิทยาลัย โรงเรียนของรัฐและเอกชน
1.6.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา เดือนพฤษภาคม 2560-พฤษภาคม 2561
1.6.4 ขอบเขตด้านสถานที่ มหาวิทยาลัย และโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประเทศไทย
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน
คณาจารย์ผู้สอน หมายถึงอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ ส อบวิทยานิพนธ์ใน
มหาวิทยาลัย
ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้าหมวดและครูของโรงเรียน
ยุคดิจิทัล หมายถึง ช่วงเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
คุณลักษณะ หมายถึง คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคลประกอบด้วยความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ ทางวิชาชีพ ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านความสามารถการ
บริหารจัดการด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัลและด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัล
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มหาบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่เรียนสาระเนื้อหาตามที่
กาหนดในรายละเอียดการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและผ่านความเห็นชอบ
จากสานักงานงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท
ระบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การการวางแผนให้มีการดาเนินการจัดการเรียน
การสอน
การประเมิ น ผล หมายถึ ง การติ ด ตามกระบวนการด าเนิ น งาน ตั้ ง แต่ ปั จ จั ย น าเข้ า
กระบวนการและผลลัพธ์
บริบทสภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความพร้อมเครือข่ายและความเสถียรของอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน และสภาวการณ์ภายนอกทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การนาเสนอสาระเรื่อง คุณลักษณะของมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล
ประกอบด้ ว ย แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล และคุ ณ ลั ก ษณะของ
มหาบัณฑิตทางการบริหารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 คุณลักษณะของมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
2.2 การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
2.3 สื่อ และการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 คุณลักษณะของมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
2.1.1 พันธกิจหลักที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นขุมปัญญา
ของสังคมที่เป็นพันธกิจที่ยอมรับในระดับสากล ประการหนึ่ง (เรณุมาศ มาอุ่น 2560) คือ การผลิต
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ พั ฒ นาก าลั ง คนในระดั บ สู ง ให้ กั บ สั ง คม ประเทศชาติ คุ ณ ลั ก ษณะของ
มหาบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2558 ของส านั ก มาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานงานมศึกษาคณะกรรมการการอุดดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
(2560) ระบุตามข้อ 5 ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ข้อ 5.2 คือ “หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่ง
ให้ มีความสั มพัน ธ์ส อดคล้อง กับ แผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัช ญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญา ของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่ เป็นสากล เน้นการ
พั ฒ นานั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถระดั บ สู ง ในสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ บูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ยวชาญกับ
ศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับ
ปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้า งองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ” สาหรับในต่างประเทศเช่นที่มหาวิทยาลัยพอร์ต
แลนด์ (Portland University,2011) ระบุมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจะมีลักษณะ
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เป็นผู้ที่มีความสามารถสูงที่ประสบความสาเร็จในการทางานในวิชาชีพ มีความรู้ลุ่มลึกในวิชาการขั้น
สู ง มี ค วามประพฤติ ดี และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง สอดคล้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย อิ น เดี ย นา และ
มหาวิทยาลัยเปอร์ดัว (Indiana University and Purdue,2011 พบว่าคุณลักษณะของมหาบัณฑิต
คือมีวิสัยทัศน์ (Visibility) ทางานหนักได้ (Hard Working) เห็นคุณค่าการทาวิจัย (Research Value)
และมีความชานาญเฉพาะด้านมากขึ้น (Highly Specialize)
สาหรับประเทศไทยมีประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา และ
ศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวดที่ 3 เป็นสภาวิชาชีพที่
กาหนดให้สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา คือ
1. การพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย สาระความรู้ จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการบริห ารการศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และ การวิจัยเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ สาหรับ สมรรถนะคือ มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
และสามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
2. ความเป็นผู้นาทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระความรู้ผู้นาการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นา
ภาวะผู้นา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่าย การบริหารความเสี่ยง
และความขัดแย้ง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การนิเทศการศึกษา สาหรับสมรรถนะคือ
สามารถบริหารงานระบบเครือข่าย สามารถบริหารการศึกษา และกากับติดตาม ส่งเสริม และประเมิน
สถานศึกษา
3. การบริหารการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และ
หน้ าที่ในการบริ ห าร การบริ ห ารองค์การ ส านักงาน และองค์คณะบุคคล การบริห ารงานบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการเรียนรู้ การวางแผนเพิ่มประสิ ทธิภ าพ และประสิทธิผลการบริห ารการศึ ก ษา
สาหรับ สมรรถนะคือการกาหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และนาไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบท
ของ หน่วยงานทางการศึกษา การ เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับ
บริบท มหภาค และภูมิสังคม สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้
4. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้คือ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
การบริ ห ารแหล่ งเรี ย นรู้ และสิ่ งแวดล้ อมเพื่อส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้ การพัฒ นาหลั กสู ตร และ
หลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร สาหรับสมรรถนะคือสามารถพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีการติดตามประเมินผล รายงาน และนาผลการประเมินมา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
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5. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้คือ ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก การกากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนสมรรถนะคือ
สามารถกากับ ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษา
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วยสาระความรู้คือหลักธรรมาภิบาล
และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภากาหนดโดยมีสมรรถนะคือ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะและ
เสียสละให้สังคม และ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
โดยสรุปคุณลักษณะของมหาบัณฑิตทางการบริหารทางการศึกษาคือมีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ แสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างมีอิสระ ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณา
การศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน์
ทางานหนักได้ เห็นคุณค่าการทาวิจัย (Research Value) และมีความชานาญเฉพาะด้านมากขึ้น
2.1.2 การด าเนิ น พั น ธะกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เพื่ อ ช่ ว ยให้
มหาบัณฑิตบรรลุ เป้าหมายของพันธะกิจของสถาบัน โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามพันธะกิจควบคู่กันไป คือ การจัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัด
สื่อการศึกษาที่ทันสมัย การออกแบบการสอนและการวางแผนการสอน การประเมินการสอน ดังนั้น
การจั ดการศึกษาจึ งมีความมุ่งหวังให้ ผู้ ส าเร็จการศึกษาต้องมีความสามารถ มีคุณลั กษณะที่ พึง
ประสงค์ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ( TQF: Thailand Qualifications
Framework for Higher Education; TQF: H Ed) (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
คือ 1) การเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและ
ของกลุ่ ม โดยการแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ น าในการแสวงหาทางเลื อ กใหม่ ที่ เ หมาะสมไปปฏิ บั ติ ไ ด้
2) สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของ
ตนเพื่อใช้ในการแก้ปั ญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่น ๆ 3) สามารถพิจารณาแสวงหาและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจากัดของธรรมชาติของ
ความรู้ในสาชาวิชาของตน 4) มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และ
เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจของตนอยู่เสมอ และ 5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบท
ทางวิ ช าการ ในวิ ช าชี พ และชุ ม ชนอย่ า งสม่ าเสมอ ทั้ ง นี้ เ น้ น การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ (communication and information technology skills) หมายถึง มีความสามารถใน
การการสื่ อสารทั้งการพูด การเขียนโดยเฉพาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความชานาญ
พิเศษ (Specialist) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในหาและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วย
กระบวนการวิจัย โดยผ่านการฝึกปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระพร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันการศึกษา
แต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ ส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
ดังนั้นอาจารย์ผู้สอน จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการจัด
การศึกษา หรือการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากการ
จัดการเรียนการสอนในระดับอื่น คุณลักษณะของมหาบัณฑิตเกิดจากกระบวนการดังนี้

วิธีการของอาจารย์
ผู้สอน

ผู้เรียน

บริบท
การเรียนรู้

การรับรู้ของผู้เรียน

วิธีการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้

คุณลักษณะผู้เรียน

2.2 การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2556) กล่าวว่า คุณลักษณะยุคดิจิทัล (Characteristics of Digital Era)
พัฒนามาจาก ยุคอุตสาหกรรมมาสู่ยุคดิจิทัล มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะใน
ปัจจุบันนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร และอินเทอร์เนต ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี่เองที่ทาให้ครู
อาจารย์และนักเรียนของสถานศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้โดยไม่มีข้อจากัดในเรื่องเวลา
หรือแม้แต่สถานที่ คุณลักษณะยุคดิจิทัลที่สาคัญมี 3 ประการคือ
ประการที่ 1 ความรวดเร็วในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ของผู้ใช้
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ประการที่ 2 การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ไม่มีขอบเขตหรือข้อจากัดในเรื่องเวลาหรือสถานที่
ทาให้สามารถเข้าถึง รับรู้ และ เรียนรู้ได้ทุกที่ และทุกเวลา
ประการที่ 3 การใช้เทคโนโลยีมาบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ให้ทุกคนสามารถจัดเก็บ
เข้าถึง ใช้พัฒนาความรู้ เผยแพร่และแบ่งปันความรู้ได้อย่างทั่วถึง
คุณลักษณะสาคัญของยุคดิจิทัลนี้จึงมีผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารเป็น
อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของระบบสารสนเทศ (Information System) เพื่อการบริหาร
และการจั ด การความรู้ (Knowledge Management) ของสถานศึ ก ษาซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น และมี
ความสาคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา ทัศนคติต่อเทคโนโลยีและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ถูกต้องย่อมมีผลทาให้การ
ลงทุนและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลจาเป็นที่
จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ICT) และผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการใช้ ICT ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างคุ้มค่าแท้จริง
ดังนั้นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลจึงควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. กาหนดวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของสถานศึกษาให้ชัดเจนว่าต้องการไปในทิศทางใด และจะ
นามาใช้กับการบริหารสถานศึกษาในเรื่องใดบ้าง
2. การบริ ห ารจั ดการโครงสร้างพื้นฐานให้ ส ามารถใช้งานได้ อย่า งมีประสิ ทธิภ าพ ได้แก่
Hardware, Software, Network และเครือข่ายไร้สายต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ครู อาจารย์ บุคลากร
และนั กเรี ย นทุกคนสามารถใช้และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมทั้งจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนอย่างเพียงพอ
3. การสร้างวัฒนธรรมการทางานและบรรยากาศสถานศึกษาให้มีการใช้ ICT อย่างแพร่หลาย
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนของครู การบริหารงานสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการให้
นักเรียนสามารถใช้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ผ่าน Internet ได้ตลอดเวลา
4. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทาตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีสามารถใช้ ICT ในการปฏิบัติงานอย่าง
ได้เหมาะสม
6. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจครูอาจารย์บุคลากรทุคนของสถานศึกษาให้นาความรู้
ความสามารถด้าน ICT และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดให้มาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน
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7. จัดให้มีระบบการกากับติดตามและการให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ICT ของสถานศึกษา
ทั้งครูอาจารย์ บุคลากรทุกคนและนักเรียนว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย
อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลข้างต้นนี้มีผลต่อการใช้ภาวะผู้นา ICT (ICT
Leadership) ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมากเพราะภาวะผู้นา ICT หมายถึง ความสามารถ
ของผู้บริหารในการเรียนรู้เข้าใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา
การจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย พอตแลนด์ มลรั ฐ โอเรกอ น
(http://education.cu-portland.edu/blog/masters-resources/) 27/03/2560 พบว่า
คุณลักษณะผู้เรียนในระบบออนไลน์ที่ประสบความสาเร็จในการศึกษามี 10 ประการ คือ
1. มหาวิทยาลั ย มีร ะบบการเรี ย นที่ มีความยืดหยุ่น (Flexible) 2. ผู้ เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมี
ความหวังสูงสุด (Optimism) 3.การสร้างแรงจูงใจ (motivation) ในความสาเร็จ 4. มีความวิริยะ
อุตสาหะ (Persistence) 5. มีจรรยาบรรณในการทางาน (Strong work ethic) 6. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (Self-advocacy) 7.มีระบบการจัดการ (Organization) ที่ดี และจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ด้านเวลา การเงิน อุปกรณ์การเรียน 8. มีระบบเชื่อมต่อ (Connection)อินเทอร์เนตที่มีประสิทธิภาพ
9. มี ค วามคงที่ (Consistency) ในการส่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และการบ้ า นและ 10. ก าลั ง ใจ
(Support) สนับสนุนจากครอบครัวเพื่อนร่วมงาน
2.3 สื่อ และการใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล
มหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการเรียนการสอนที่หลากหลาย พร้อมกับการพัฒนาทักษะการใช้
สารสนเทศ สื่อ (Media) และทักษะการใช้เทคโนโลยี (Technology) มากขึ้นอาจเป็นทั้งสื่อหลักและ
สื่อเสริมก็ได้ และเน้นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ (e-Learning) เพิ่มจากระบบจัดการการเรียนการสอน
ปกติ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์สามารถจัดได้หลายรูปแบบเช่น รูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์
การศึกษาผ่านทางเว็ปไซด์ การเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ (m-Learning) สื่อประสม (Multi Media)
ซึ่งเป็นการนาสื่อหลาย ๆ ชนิดมาใช้รวมกัน ซึ่ง Rennie and Morrison (2013) กล่าวว่านักศึกษาต้อง
พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ โดยการสืบค้นผ่าน Web และจัดทา Webpage มีการประเมินความ
เข้าใจโดยการสอบย่อยผ่านออนไลน์ เสริมโดยการฝึกผ่าน e-book การตอบโต้กับกลุ่ม Blog, Board
cast, Webcasts, You-Tube, Wikis, Skype, Line โดยสื่อคอมพิวเตอร์มีดังนี้
2.3.1 สื่อคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ เป็นการใช้สายนาสัญญาณและใช้ซอฟแวร์จัดการให้
ข้อมูลในเครื่องหนึ่งไปแสดงผลบนเครื่องอื่นได้ และสื่อมัลติมีเดียเป็นระบบเครือข่าย (LAN) อาศัย
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สายสัญญาณที่เชื่อมโยงติดต่อกันนาข้อมูลมัลติมีเดียจาก เครื่องแม่ข่าย (server) กระจายไปแสดงผล
ที่ทุกเครื่องที่เป็น ลูกข่าย (clients) ในเครือข่าย (network)
2.3.1.1 ข้อดีของระบบออนไลน์ (http://boom0415kit.blogspot.com/13/04/2016) คือ
1) สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่สื่อโดยไร้พรมแดน
2) สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตลอด
3) มีการปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้
4) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5) สามารถเลือกเรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง
6) สร้างความรับผิดชอบ ความมั่นใจในตนเอง
2.3.1.2 ข้อเสียของระบบออนไลน์ (http://boom0415kit.blogspot.com/13/04/2016) คือ
1) ผู้เรียนต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์
2) ต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3) บางครั้งอาจมีปัญหาทางด้านเทคนิคเวลาใช้งาน
4) ค่าใช้จ่ายในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
5) ต้นทุนในการพัฒนาแบบเรียนสูง
6) ผู้มีความรู้ในการผลิตและออกแบบสื่อให้มีคุณภาพหาได้ยาก
2.3.2 สื่อคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ (Offline) เป็นการไม่ใช้สายนาสัญญาณซึ่งหมายถึง
การนาแผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดีที่บันทึกข้อมูลเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว (Stand Alone)
ภาพและเสียงจะแสดงบนเครื่องเดียวเท่านั้น
2.3.2.1 ข้อดีของระบบออฟไลน์ (http://boom0415kit.blogspot.com/13/04/2016) คือ
1) สามารถใช้ได้ทุกที่ ๆ มีคอมพิวเตอร์
2) ไม่จาเป็นต้องต่อกับระบบ network เพราะภายในตัวสื่อนี้มีความพร้อมอยู่
แล้ว
3) เกิดการจูงใจทาให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ง่าย
4) ใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่มากนักเนื่องจากการใช้งานของโปรแกรมไม่ซับซ้อน
2.3.2.2 ข้อเสียของระบบออฟไลน์ (http://boom0415kit.blogspot.com/13/04/2016) คือ
1) เป็นสื่อที่มีข้อมูลค่อนข้างเก่าง่าย และยากต่อการปรับปรุง
2) ไม่สามารถแก้ไข้ข้อมูลได้ตลอดเวลา
3) การเรียนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน
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4) การให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาไปทีละหน้าจอ ๆ นั้นไม่ใช่การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ
5) ผู้สร้างควรที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้ใช้เกิดแรงจูงใจใน
การเรียนมากขึ้น
Layne and Ice (2014) กล่ า วว่ า การออกแบบการสอนผ่ า นระบบออนไลน์ ผู้ ส อนต้ อ ง
ออกแบบทั้งระบบและจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้ใช้ง่าย และให้ผู้เรียนต้องสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้ง่าย สามารถสะท้อนการติดต่อประสานในส่วนกิจกรรมการสอนระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอนได้อย่างง่ายและหลากหลายรูปแบบ
Conceiç ão and Lehman (2011) กล่าวว่าในการสอนe-learning จะต้องมีความสมดุลใน
การออกแบบที่เป็นแบบonline course และออกแบบเนื้อหาจากง่ายไปหายาก มีการตรวจการบ้าน
และให้ผลสะท้อนกลั บในคาตอบ ทาให้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ได้ง่า ยและ
สะดวก
โดยสรุ ป สื่ อต่าง ๆ นี้ จ ะช่ว ยในการถ่า ยทอดเนื้ อ หาสาระ สื่ อแต่ล ะชนิดที่ นามาใช้ ต้ อ งมี
ความสัมพันธ์สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเพื่อช่วยให้นิสิตเกิดการความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น
เทคโนโลยี ในปั จ จุ บั น ที่ผู้ บริห ารสถานศึกษาจะต้องรู้จักนามาใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่ อ การ
บริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาได้ แ ก่ (http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/
52232/-edu-teaartedu-teaart-teaartdir- (31/05/2018)
1. Cloud Computing เป็ น เสมื อ นมี บ ริ ก าร Server บน Internet ซึ่ ง สถานศึ ก ษาไม่
จ าเป็ น ต้ อ งวาง ระบบ Server ของตนเองในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น การประหยั ด งบประมาณของ
สถานศึกษาใน การใช้เทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล (Storage) การใช้
Softwareและการลงทุน ด้าน Hardware รวมทั้งการลงทุนด้านบุคลากรผู้ ดูแลระบบ เนื่องจากผู้
ให้บริการ Cloud จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง เอกชนที่ให้บริการ Cloud เช่น Amazon Web Services
(AWS), Microsoft Azure, IBM/Soft Layer and Google Compute Engine. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้
บริการ Cloud ขึ้นกับ Applications หรือ Software ที่จะใช้ขนาดความจุที่ต้องการในการเก็บข้อมูล
(Storage) และการเชื่อมต่อ (Connectivity)
2. Mobility Devices ได้ แ ก่ อุ ป กรณ์ พ กพาที่ ส ามารถใช้ ง านได้ ทุ ก สถานที่ ทั้ ง หลาย
โทรศัพท์มือถือ Smart Phones, Tablet PC และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ มีความสามารถเข้าถึง
อย่างอิสระเพื่อการใช้งานแบบเคลื่อนที่ได้ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้มี Applications ที่ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ว่า
จะเป็นครู อาจารย์บุคลากรสถานศึกษา หรือแม้แต่นักเรียนก็สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จากสถิติผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี คศ.1990 มีเพียง 0.2 % ของ
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ประชากร แต่ในปี ค.ศ. 2015 เพิ่มขึ้นถึง 50% ของประชากรในขณะที่อดีตใช้ได้พียงการโทรศัพท์
เพียงอย่างเดียว (Single purpose) แต่ปัจจุบันนี้เป็นแบบ Multipurpose
3. Social Network ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทัศนคติ พฤติกรรมและความเชื่อ
ของคนในสังคมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น LINE, Face book, Twitter, We Chat หรือ Instagram
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถที่จะเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะงานการบริหารของสถานศึกษา เช่น ใช้กลุ่ม LINE เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วทั่วถึงเฉพาะกลุ่ม
ในการสื่อสารข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในการทางานที่ไม่เป็นทางการ แต่ไม่ควรใช้ในการสั่งงานหรือ
การบริหารที่เป็นทางการ เป็นต้น ปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุน
การบริหารงานหรือทาลายบรรยากาศการบริหารงานของสถานศึกษาได้เช่นกัน
4. Internet of Things (IoT) ปั จ จุ บั น และในอนาคตอั น ใกล้ ภ ายใน คศ. 2020 นี้ ก ารใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจะใช้การเชื่อมต่อผ่านInternetเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้
ส านั กงานในบ้ า น Smart Phones, Tablet PC หรือ นาฬิกาของใช้ส่ ว นบุ คคล IoT นี้จะสามารถ
นามาใช้ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารให้เป็น
Smart Office ได้ หรือการนาแนวคิด Work at Home มาใช้ในอนาคต
โดยสรุ ป การบริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล นี้ ถ้ า รู้ จั ก น าดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนไม่ต้องใช้ Power Point หรือโปรแกรม
น าเสนองานอื่น ๆ แทนกระดานดาเท่านั้น แต่ผู้ ส อนต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้จากโลก
ภายนอกสู่ห้องเรียนโดยผ่าน Internet ก็จะทาให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น ผู้สอนสามารถเล่น
บทบาทเป็นผู้อานวยการเรี ยนรู้ ได้ดี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry Learning) หรือ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียนได้อย่างสนุกสนาน
นอกจากนี้ผู้สอน/ครู/อาจารย์ยังสามารถสร้างบรรยากาศชั้นเรียนให้เป็นแบบชั้นเรียนดิจิทัล (Digital
Classroom) ได้อีกด้วย ส่วนการบริหารด้านอื่นคือการบริหางานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน
การบริ ห ารงบประมาณการเงิน งานธุ รการ งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้ อมตลอดจนงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชน สถานศึกษาจะต้องสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารต้องนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเหมาะสมกับยุคดิจิทัลอย่าง
คุ้มค่า
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชัยยุทธ เลิศพาชิน และ อัจฉรา เมฆสุวรรณ (2555)ได้วิจัย เรื่องการสารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ สารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ ผู้ใช้มหาบัณฑิต
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ของคณะวิทยาการจั ดการ ที่ ส าเร็ จการศึกษาในปี 2553 จานวน6 ด้าน (1) ด้านความมีคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
(6) ด้านจิตอาสา และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ ตลอดจน เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับ
ความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต เครื่องมือคือแบบสอบถามโดยส่งไปยังผู้ใช้มหาบัณฑิตตามสถาน
ประกอบการทั้ ง ภาครั ฐ เอกชนและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ใ ช้ ม หาบั ณ ฑิ ต ส่ ว นใหญ่คือ
ผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการเป็นหน่วยงาน ของรัฐมากกว่าภาคเอกชน ระยะเวลาที่ร่วมทางาน
กับมหาบัณฑิต 1 ปีขึ้นไปและมีระดับความคุ้นเคยกับมหาบัณฑิต ค่อนข้างดีมีความต้องการหรือความ
พึงพอใจต่อมหาบัณฑิตระดับมากที่สุดทุกปัจจัย โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความต้องการ
หรือพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านจิตสาเป็นลาดับสุดท้าย
คุณลักษณะมหาบั ณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) ระบุว่าระดับ
ปริญญาโทต้อง 1) มีความรู้ทันสมัยในสาขาวิชาทีเกี่ยวข้องรู้รอบ รู้ลึกและพัฒนาความรู้ใหม่ และ
ประยุกต์ใช้ได้ 2) มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) คิดเป็นสามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ประเมินความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม 4) ทาเป็น มีทักษะใน
การปฏิบัติ งานตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ติดตามความก้าวหน้าในการวิจัย รู้วิธีการแก้ปัญหา
และต่อยอดองค์ความรู้ได้ ใช้ภาษาไทยได้ดีมาก ภาษาอังกฤษระดับดีทั้งการฟัง อ่าน พูดและเขียน ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมในการสืบค้น วิเคราะห์ติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง
และนาเสนอผลงานวิชาการได้ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ เพื่อการศึกษาวิจัย และการ
ประกอบอาชีพ สามารถวางแผนและดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี ที่สามารถทางานเป็นหมู่คณะ และมีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ 5) ใฝ่รู้และรู้จักการ
เรี ย นรู้ ใฝ่ รู้ แ ละแสวงหาความรู้ จ ากแหล่ ง ต่ า ง ๆ อย่ า งสม่ าเสมอ รู้ จั ก เทคนิ ค และวิธีก ารเรียนรู้
(Learning to learn) และกระบวนการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 6) มีภาวะผู้นา มองการณ์ไกล กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จก
เสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วย
หลักการแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นาที่กล้าหาญ เป็น
ผู้ น ากิ จ กรรมได้ ใ นระดั บ และสถานการณ์ ที่ เ หมาะสม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในฐานะผู้ น าและผู้
7) มีสุขภาวะ ตระหนักในความสาคัญ รู้จักวิธีการ และดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง มีบุคลิกภาพ
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ที่เหมาะสม ปรับตัวได้ ทนสภาพ กดดันได้ 8) มีจิตอาสาและสานึกในสาธารณะ ห่วงใยต่อสังคม และ
สาธารณสมบัติ มีจิตอาสาไม่ดูดาย มุ่งทาประโยชน์ให้สังคม และ 9) ดารงความเป็นไทยในกระแสโลกา
ภิวัตน์ สานึกคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็นไทย รู้จักกาหนดบรรทัดฐานแห่งความพอเหมาะพอดี
ในการตรองชีวิต รวมทั้งตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และรู้เท่าทันการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปรของบริบททางสังคม เพื่อสามารถทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมแตกต่างโดยยัง
ดารงตนเป็นตัวของตัวและทานุบารุงสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นอิสระยั่งยืนและมีสันติสุข
จารุวรรณ พิมพิค้อ และ สมาน ลอยฟ้า (2009) ทาวิจัยเรื่องการใช้และความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาการใช้ ความสามารถในการใช้และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้สูงอายุ จานวน
180 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจั ย คื อ แบบสั มภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ สู งอายุส่ ว นใหญ่ไม่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เนื่องจากไม่มีความจาเป็นต้องใช้ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ และ
ไม่ มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ สู ง อายุ เ ห็ น ว่ า ในสั ง คมปั จ จุ บั น จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดับมาก สาหรับผู้สูงอายุที่ใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อประกอบการทางาน รองลงมา คือ เพื่อความบันเทิง และ
จะใช้อยู่ที่บ้าน โดยจะใช้ 2-3 วันต่อสัปดาห์ ส่วนความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พบว่า ผู้สูงอายุมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมการพิมพ์
ในระดับกลาง มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและการ
ใช้ E-Mail ในระดับน้อย และผู้สูงอายุต้องการให้เทศบาลนครขอนแก่นเพิ่มสถานที่ที่เหมาะสมในการ
ใช้คอมพิวเตอร์และต้องการให้มีการฝึกอบรมและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใน
ระดับมาก
อติ พ ร เกิ ด เรื อ ง (2560) ได้ ศึ ก ษาการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 เพื่ อ รองรั บ
สั ง คมไทยในยุ ค ดิ จิ ทั ล (Empowering Learning in the 21st Century for Thailand Society in
the Digital Age) โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
รองรับสังคมไทยใน ยุคดิจิทัล โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยในต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับ การรู้หนังสือใน ศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล เพื่อให้ได้พรมแดนใหม่
แห่งการเรียนรู้ (New frontier of learning) เป็นการ วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
จากเอกสาร (Content Analysis) ผลการศึกษามีดังนี้
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1. องค์ประกอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับสังคมในยุคดิจิทัล มี 4 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1) การเรียนรู้ เกี่ยวกับดิจิทัล 2) การคิดสร้างสรรค์ 3) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ 4)
ผลิตภาพที่มีคุณภาพสูง
2. การเปลี่ ย นผ่ า นการเรี ย นรู้ จ ากยุ ค เดิ ม สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล ต้ อ งจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยค านึ ง ถึ ง
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างการเรี ย น การทางาน และการดารงชีวิต เน้นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองโดยนา เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน การจัดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ผู้สอน
เป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ตามหลักสูตร และมุ่งการวัดผลและประเมินผลเพื่อดูพัฒนาการ
มากกว่าการวัดผลสัมฤทธิ์
3. การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล ต้องคานึงถึงการปรับตัวให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการ
สร้างสรรค์ปรับแต่ง การเรียนรู้การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เน้นการใช้เครือข่าย
ออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้สร้างสถานการณ์ จาลองให้ผู้เรียนพบประสบการณ์จริง เนื้อหาการ
เรียนรู้ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์ สามารถสร้างองค์ความรู้แบ่งปันความรู้และ
เนื้อหาผ่านเครือข่ายออนไลน์และส่งเสริมความรู้ในโลกแห่งการทางานมากขึ้น
มาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนา (2562) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กยุคดิจิทัลสู่
ความเป็นเลิศ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
สภาพการบริ ห ารโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ยุ ค ดิ จิ ทั ล สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาชัยนาท 2) นาเสนอแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กยุค ดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ กสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชั ยนาท
จานวน 111 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กยุคดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ชัยนาทสู่ความเป็นเลิศมีการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย น 2. แนวทางบริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ยุ ค ดิ จิทั ล สู่ ค วามเป็น เลิ ศ ของ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยนาท ประกอบไปด้ว ย 4 ปัจจัย คือ 1) การพัฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีคุณภาพสูง สามารถรองรับการใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุก
ด้าน 2) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ
อย่างกว้างขวาง ทั้งทางคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน 3) การส่งเสริม สนับสนุนของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4) การนิเทศกากับติดตามการใช้และ
ดาเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งอุปกรณ์ บุคลากร และการนาไปใช้
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จิรพล สังข์โพธิ์และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาในการบริห ารองค์กรยุค ดิจิ ทัล
กรณีศึกษา: องค์กรไอทีและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของผู้นายุค ดิจิทัล โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารองค์กร
ระดับสูง ระดับกลาง และผู้จัดการ/หัวหน้า ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 10 คน ที่เป็นองค์กร
ไอที และองค์กร ที่ เกี่ยวข้องกับ การใช้ไอทีในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยนี้เป็นการ
วิจั ย เชิงคุณภาพ โดยใช้การสั มภาษณ์โ ดยตั้งคาถาม แบบที่ไม่มีโ ครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ของผู้นาในองค์กร จานวน 6 องค์กร ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้นาในยุคดิจิทัล คือ
(1) มิติวิสัยทัศน์ (Vision)
(2) มิติ การสื่อสาร ที่ สร้างแรง บัน ดาลใจ (Inspirational communication)
(3) มิติกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation)
(4) มิติภาวะผู้นาแบบสนับสนุน (Supportive leadership)
(5) มิติการให้ความสาคัญแก่ พนักงาน (Personal recognition)
ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2562) ได้ศึกษาเรื่องสังคมวิทยาดิจิทัล : แนวคิดและการนาไปใช้”
ได้ ก ล่ า วถึ ง ความเป็ น มาของ Digital มี ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 2001 เป็ น ต้ น มา เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technologies) และ สื่อดิจิทัล (Digital Media) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันของผู้คน
และส่งผลต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว สังคม การใช้กิจกรรมในเวลา ว่างการทางาน
การศึกษา และธุร กิจ (Colaiacovo, 2017; Lupton, 2013b) ทั้งนี้ สื่ อดิจิทัล บางประเภท ได้เลิ ก
ความนิยมไปแล้ว เช่น Hi5 แต่สื่อดิจิทัลหลายประเภทยังคงได้รับความนิยมหรือ มีบทบาทมาจนถึง
ปัจจุบัน เช่น Instagram และ Line สาหรับสื่อดิจิทัลที่ใช้ในการเรียนการสอและงานวิชาการ ได้แก่
Blogs เพื่อส าหรั บ เผยแผร่ ผ ลงานวิจัย /งานวิช าการ Twitter ส าหรับสร้างเครือ ข่ ายทางวิช าการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย และแชร์ลิ้งค์สาคัญ ๆ ทางวิชาการ SlideShare สาหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิ ช าการในลั ก ษณะของ PowerPoint Facebook ส าหรั บ สร้ า ง Page ที่ เ ป็ น เนื้ อ หาทางวิ ช าการ
Wikipedia สาหรับสร้าง/แก้ไขเนื้อหาในสารานุกรรมแบบออนไลน์ YouTube สาหรับเผยแพร่วิดีโอที่
ใช้สอนในขณะบรรยาย/ เนื้อหาทางวิชาการ Google Scholar สาหรับค้นหาผลงานทางวิชาการของ
นั ก วิ จั ย คนอื่ น ๆ และการสร้ า งประวั ติ ผ ลงานการวิ จั ย ของตน Academia.edu ส าหรั บ สร้ า ง
เครื อ ข่ า ย/เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย LinkedIn ส าหรั บ สร้ า งเครื อ ข่ า ย/เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย Google
Classroom สาหรับการจัดระบบการเรียนการสอน
Descutner and Thelen (2018) ได้ทาการศึก ษาไว้ ตั้ง แต่ ปี 1989 โดยสอบถามอาจารย์
(faculty members) จานวน 79 คนจากคลินิกที่ปรึกษาทางด้านจิตวิทยาของหลักสูตรปริญญาโท
ทางพบว่านักศึกษาที่ให้ข้อมูลคุณลักษณะของมหาบัณฑิตโดยให้มาตรวัดเป็น 6 ระดับ คือ 6, 5, 4, 3,
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2 และ1 โดยมาตรวัดสูงสุด คือ 6 มีความหมาย คือ สาคัญที่สุด (to very important ) ผลการศึกษา
พบว่าคุณลักษณะของมหาบัณฑิตเรียงตามลาดับความสาคัญ คือ
 ต้องทางานหนัก (Working hard 5.60)
 มีการพบปะผู้คนมากขึ้น (Getting along with people 5.17)
 มีความสามารถในการเขียน (Writing ability 4.83)
 มีทักษะให้คาปรึกษา (Clinical/counseling skills 4.81)
 สามารถทาวิจัยได้ (Doing research 4.74)
 จัดการความเครียดได้ (Handling stress 4.72)
 มีวินัย (Discipline 4.64)
 ต้องทาคะแนนให้ดี (Good grades 4.61)
 มีสติปัญญาสูง (High intelligence 4.53)
 ต้องเอาใจใส่งาน (Empathy 4.48)
 ต้ อ ง ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ที่ ป รึ ก ษ า ( Establishing a relationship with a
mentor 4.39)
 สามารถเข้ากับกลุ่มเพื่อนได้ดี (Getting along with peers 4.00)
 มีความรู้กว้างทางจิตวิทยามากขึ้น (Broad knowledge of psychology 4.00)
 มี ค ว า ม รู้ ที่ ช า น า ญ ม า ก ขึ้ น (Specialized knowledge in one or two areas of
psychology 3.88)
 เป็นผู้สะท้อนคุณค่าของโปรแกรม (Reflecting program values 3.78)
 ทาหน้าที่แบบเป็นอาจารย์ได้ (Being liked by faculty 3.69)
 มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity 3.67)
 สาเร็จการศึกษาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ (Obtaining a master's degree as quickly
as possible 3.60)
 มีวิสัยทัศน์ (Visibility in the department 3.45)
 รู้จักการแข่งขัน (Competitiveness 3.29)
 มีความสัมพันธ์ที่ดีอาจารย์ผู้สอน (Relating to professors on a personal level 3.24)
 มีความสามารถในการสอน (Teaching 2.81)
 รูปลักษณะดี (Attractive physical appearance 2.53)
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 บริการที่ดีแก่คณะกรรมการนักศึกษา (Serving on student committees 1.95)
 บริการที่ดีกับคณะกรรมการภาค (Serving on department and university committees
1.62)
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
สถานภาพส่วนบุคคล
1. เพศ
2. ตาแหน่ง
3. ประสบการณ์

ตัวแปรตาม
คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษาในยุคดิจิทัล
1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
2. ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
3. -ด้านความสามารถการบริหารจัดการ
4. ด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัล
5. ด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัล
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยการสอบถาม โดยนาเสนอรายละเอียดของประชากร
กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลค่า
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารและครู ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดนนทบุรี
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 400 คนเป็ น ผู้ บ ริ ห าร 120 คน ครู 125 คน คณาจารย์ ที่ ส อนหลั ก สู ต ร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 48 คนและนิสิตระดับบัณฑิตจานวน 107 คน
กลุ่มตัวอย่างสุ่มอย่างสุ่มแบ่งชั้นตามตาแหน่งได้จานวน 400 จากโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
เต็มรักศึกษา วัดพิกุลเงิน จันทร์ทองเอี่ยม วัดปลายคลองขุนศรี ตลาดบางคูลัด วัดแคใน วัดแคนอก
วัดท่าบันเทิงธรรม วัดบางขนุน วัดสลักเหนือและวัดบางบัวทอง จานวน 225 คน คณาจารย์ผู้สอนจาก
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 48 คน และนิสิตระดับบัณฑิตจานวน 107 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ มีลักษณะเป็นแบบสอบตาม
แบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 คุ ณ ลั ก ษณะมหาบั ณ ฑิ ต ทางการบริ ห ารการศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล ประกอบด้ ว ย
ด้ า นความรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห ารหลั ก สู ต รและการจั ดการเรี ยนการสอน
ด้านความสามารถการการบริหารจัดการ ด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัลและด้านบริการวิชาการ
ยุคดิจิทัล มีมาตรวัด 5 ระดับ คือ
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5 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีมากที่สุด หรือดาเนินการได้ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีมาก หรือดาเนินการได้ระหว่าง
ร้อยละ 70-79
3 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีปานกลาง หรือดาเนินการได้ระหว่าง ร้อยละ 60-69
2 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีน้อย หรือดาเนินการได้ระหว่าง
ร้อยละ 50-59
1 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีน้อยที่สุด หรือดาเนินการได้ต่ากว่า ร้อยละ 50
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
การหาคุณภาพเครื่องมือด้วยหาค่าความตรง(Validity) โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
5 คน แล้วหาค่า IOC ได้ 0.86 มากกว่าเกณฑ์ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่าเครื่องมือมีความตรง และtryout
กับผู้บริหารและครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและคณาจารย์ นิสิตจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ หาความเที่ ย ง
(Reliability) ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าได้ค่า -coefficient =.904 ซึ่งได้มากกว่าเกณฑ์ค่าความ
เที่ยงคือ -coefficient ของ Cronbach ใช้เกณฑ์ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปดังนั้นถือว่าเครื่องมือมีความ
เที่ยง
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาหนังสือถึงผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยส่ง
ประเด็นคาถามและนัดหมายล่วงหน้า สาหรับแบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก ผู้บริหารและครู และส่ง
หนั งสื อขอความร่ ว มมือเก็บ แบบสอบถามกับอาจารย์ผู้ส อนในหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ดังรายละเอียดในภาคผนวก) แล้วนัดหมายเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลค่า
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory
Factor Analysis) โดยวิธี Principle Component และหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธี Orthogonal
Axes แบบ Varimax และวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบเชิงปริมาณใช้ t- test, one-way ANOVA
และ LSD
สาหรับการแปลค่าใช้เกณฑ์ดังนี้
ตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีมากที่สุดหรือดาเนินการได้มากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีมาก หรือดาเนินการได้มาก
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2.50 - 3.49 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีปานกลางหรือดาเนินการได้ปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีน้อยหรือดาเนินการได้น้อย
ต่ากว่า 1.50 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีน้อยที่สุดหรือดาเนินการได้น้อย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัยนี้จะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถาม โดยนาเสนอการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่วนตัวของกลุ่มผู้บริหารและครู คณาจารย์และนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสัมพั นธ์ ค่าน้าหนักบนองค์ประกอบ และการนาเสนอผลการวิจัย
โดยนาเสนอเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 คือสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คือความคิดเห็นคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล
ส่ ว นที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บของความคิ ด เห็ น คุ ณ ลั ก ษณะมหาบั ณ ฑิ ต ทางการบริ ห าร
การศึกษาในยุคดิจิทัลจาแนกตามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 4 คื อ ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของคุ ณ ลั ก ษณะมหาบั ณ ฑิ ต ทางการบริ ห าร
การศึกษาในยุคดิจิทัล
ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพส่วนตัว
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
148
37.00
หญิง
252
63.00
2. ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
120
30.00
ครู
125
37.50
คณาจารย์
48
12.00
นิสิต
107
26.75
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพส่วนตัว (ต่อ)
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
3. ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า10 ปี
94
23.50
11-15 ปี
90
22.50
16-20 ปี
80
20.00
21-25 ปี
87
21.75
มากกว่า 25ปีขึ้นไป
49
12.25
400
100.00
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าชายคือเป็นหญิงร้อย
ละ 63.00 ตาแหน่ งครู ร้ อยละ 37.5 รองลงมา คือ ผู้ บริห าร นิสิ ตและคณาจารย์ตามล าดับและมี
ประสบการณ์การทางานต่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 45.00 รองลงมา 11-15 ปี 16-20 ปี 21-25 ปี 26-30
ปีและมากกว่า 30 ปี ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล ดังตารางที่
4.2-4.6
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็ นในประเด็นคุณลักษณะ
มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลในภาพรวม
ด้าน คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา X
SD แปลค่า ลาดับ
ในยุคดิจิทัล
1 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
4.12 .52
มาก
1
2 ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
มาก
3.94 .48
5
สอน
3 ด้านความสามารถการบริหารจัดการ
3.95 .65
มาก
4
4 ด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัล
4.05 .71
มาก
3
5 ด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัล
4.06 .67
มาก
2
รวม
4.01 .50
มาก
จากตารางที่ 4.2 พบว่า คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.01) และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านและมีค่าเฉลี่ยพอๆกันอันดับ
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แรกคือด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ รองลงมาคือด้านด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัล ด้าน
ความสามารถการใช้สื่อดิจิทัล ด้านความสามารถการการบริหารจัดการ และด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนตามลาดับ
สาหรับคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลในแต่ละด้านปรากฏใน
ตารางที่ 4.3-4.6 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในคุณลักษณะมหาบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ข้อที่ คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุค X SD แปลค่า ลาดับ
ดิจิทัลด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
1.1 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
4.11 .98 มาก
10
1.2 คัดเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
4.06 .63 มาก
7
1.3 เข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
4.29 .67 มาก
3
1.4 กาหนดมาตรการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
4.11 .66 มาก
9
1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
4.17 .74 มาก
6
1.6 จัดอุปกรณ์สนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
4.34 .68 มาก
1
1.7 เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เกี่ยวคอมพิวเตอร์
มาก
5
4.21 .76
ได้
1.8 ค้นคว้าหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
4.30 .73 มาก
2
1.9 รู้กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล
4.15 .68 มาก
8
1.10 พัฒนาปรับปรุงตนเองในการใช้สื่อดิจิทัลตลอดเวลา
4.26 .62 มาก
4
1.11 สามารถวิเคราะห์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้
4.08 .52 มาก
11
1.12 สามารถสังเคราะห์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้
3.99 .62 มาก
12
1.13 สามารถประเมินสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้
3.94 .78 มาก
13
1.14 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
3.84 .98 มาก
14
รวม
4.12 .52
จากตารางที่ 4.3 พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะมหาบั ณ ฑิ ต ทางการบริ ห ารการศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดอุปกรณ์สนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ รองลงมาคือค้นคว้าหา
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ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ พัฒนาปรับปรุงตนเองใน
การใช้สื่อดิจิทัลตลอดเวลา เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เกี่ยวคอมพิวเตอร์ได้ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ คัดเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ รู้กฎหมายและ
จริยธรรมดิจิทัล กาหนดมาตรการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในคุณลักษณะมหาบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุค
ดิจิทัลด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สามารถจัดหลักสูตรดิจทิ ัลได้
จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
พัฒนาอาจารย์/ครูให้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
จัดอุปกรณ์สนับสนุนการสอนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยว
คอมพิวเตอร์ได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ได้
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมยุคดิจิทัลได้
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น
มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยผ่านคอมพิวเตอร์
ได้
สอดแทรกสาระในการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนตระหนัก
เรื่องดิจิทัล
เตรียมความพร้อมด้านภาษาแก่ผู้เรียนในยุคดิจิทัล
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ยุคดิจิทัล
ใช้หนังสือ ตาราเรียนที่เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
รวม

X

SD

ลาดับ

.83
.53

แปล
ค่า
มาก
มาก

3.73
3.76
4.12
4.17
4.08
3.98

.58
.61
.55
.55

มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
4
7

4.14
4.00
4.05

.56
.68
.57

มาก
มาก
มาก

2
6
5

3.94

.65

มาก

8

3.91

.80

มาก

10

3.82
3.82
3.92

.65
.58
.68

มาก
มาก
มาก

12
11
9

3.94 .48

มาก

14
13
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ รองลงมาคือจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ได้ พัฒนาอาจารย์/ครูให้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ จัด
อุปกรณ์สนับสนุน การสอนคอมพิว เตอร์ที่ทันสมัยได้ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ที่ทันสมัย ในการ
จัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมยุคดิจิทัลได้เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นเกี่ ย วคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย ผ่ าน
คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ใช้ หนั งสื อ ต าราเรี ยนที่ เป็ นภาษาต่ างประเทศเพื่ อการจั ดการเรี ยนรู้ เพิ่ มมากขึ้ น
สอดแทรกสาระในการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนตระหนักเรื่องดิจิทัล ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้
ยุคดิจิทัล เตรียมความพร้อมด้านภาษาแก่ผู้เรียนในยุคดิจิทั ล จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์เทียบเคียงมาตรฐานสากลและสามารถจัดหลักสูตรดิจิทัลได้
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในคุณลักษณะมหาบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลด้านความสามารถการบริหารจัดการ
ข้อที่ คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุค X SD แปลค่า ลาดับ
ดิจิทัลด้านความสามารถการบริหารจัดการ
1.1 กาหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการของสถาบันยุคดิจิทัล
3.84 .91 มาก
10
1.2 จัดทาแผนงานการพัฒนาสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
3.83 .96 มาก
11
ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการเข้าสู่การจัด
การศึกษายุคดิจิทัล
1.3 การกาหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานการบริหารสถาบัน 3.88 .79 มาก
8
ให้สอดคล้องระบบการจัดการศึกษายุคดิจิทัล
1.4 กาหนดวิสัยทัศน์ในยุคดิจิทัล
3.93 .88 มาก
7
1.5 มีการกาหนดมาตรการเพื่อติดตามผลการบริหารสถาบันสู่ 4.02 .82 มาก
5
ยุคดิจิทัล
1.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสถาบันในการ 3.79 .83 มาก
13
ดาเนินกลยุทธ์สู่ยุคดิจิทัล
1.7 จัดอุปกรณ์Hardware ,Software สนับสนุนกิจกรรม
3.88 .85 มาก
9
ประชาคมยุคดิจิทัลอย่างเหมาะสม
1.8 เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อยุคดิจิทัล
4.11 .77 มาก
2
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในคุณลักษณะมหาบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลด้านความสามารถการบริหารจัดการ (ต่อ)
ข้อที่ คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุค X SD แปลค่า ลาดับ
ดิจิทัลด้านความสามารถการบริหารจัดการ
1.9 สนับสนุนงบประมาณได้ในการจัดกิจกรรมยุคดิจิทัล
3.81 .86 มาก
12
1.10 จัดโครงสร้างพื้นฐานในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการ
ดาเนินการยุคดิจิทัล
1.11 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีเอื้อต่อการเรียนรู้ยุค
ดิจิทัล
1.12 พัฒนาอาจารย์/ครูและบุคลากรทุกส่วนให้รู้ ICT
1.13 มีระบบการติดตามอย่างสม่าเสมอ
รวม

3.95 .72
4.20 .66
4.06 .72
4.06 .78
4.12 .52

มาก

6

มาก

1

มาก
มาก

3
4

จากตารางที่ 4.5 พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะมหาบั ณ ฑิ ต ทางการบริ ห ารการศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีเอื้อต่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล รองลงมาคือ
เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อยุคดิจิทัล พัฒนาอาจารย์ /ครูและบุคลากรทุกส่วนให้รู้ ICT มีระบบการ
ติ ด ตามอย่ า งสม่ าเสมอ มี ก ารก าหนดมาตรการเพื่ อ ติ ด ตามผลการบริ ห ารสถาบั น สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล
จัดโครงสร้างพื้นฐานในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการดาเนินการยุคดิจิทัล กาหนดวิสัยทัศน์ในยุคดิจิทัล
การกาหนดทิศ ทาง เป้ าหมาย แผนงานการบริห ารสถาบัน ให้ ส อดคล้ อ งระบบการจัด การศึ ก ษา
ยุ คดิจิ ทัล จั ดอุป กรณ์ Hardware ,Software สนับสนุนกิจกรรมยุคดิจิทัลอย่างเหมาะสม กาหนด
นโยบาย แผนปฏิบัติการของสถาบันยุคดิจิทัล จัดทาแผนงานการพัฒนาสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการเข้าสู่การจัดการศึกษายุคดิจิทัล สนับสนุนงบประมาณได้ใน
การจัดกิจกรรมยุคดิจิทัลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสถาบันในการดาเนินกลยุทธ์
สู่ยุคดิจิทัล
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในคุณลักษณะมหาบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัล
ข้อที่ คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
SD แปล ลาดับ
X
ในยุคดิจิทัลด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัล
ค่า
1.1 e-learning
4.10 .70 มาก
3
1.2 m-learning
3.86 .93 มาก
7
1.3 Online Social Media
3.97 .89 มาก
5
1.4 Computer Assistant Instruction
4.02 .84 มาก
4
1.5 Website
4.16 .92 มาก
1
1.6 Game
3.87 .88 มาก
6
1.7 Video
4.11 .86 มาก
2
รวม
4.05 .71 มาก
จากตารางที่ 4.6 พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะมหาบั ณ ฑิ ต ทางการบริ ห ารการศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล
ด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การใช้ Website รองลงมาคื อ Video, e-learning, Computer
Assistant Instruction, Online Social Media, Gameและ m-learning
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในคุณลักษณะมหาบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัล
ข้อที่ คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุค
SD แปล ลาดับ
X
ดิจิทัลด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัล
ค่า
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเตรียมทักษะ
พื้นฐานที่จาเป็น
จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์ยุคดิจิทัลให้สถานศึกษา
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักผลกระทบยุคดิจิทัล
ประชาสั มพั นธ์ ข้ อมู ลเกี่ ยวกับ กระบวนการดาเนิ นงานยุ คดิจิทัลแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษายุคดิจิทัล
จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสถาบัน
รวม

4.05

.77

มาก

3

3.97
3.98
4.31

.77
.82
.79

มาก
มาก
มาก

6
5
1

4.07
4.00
4.06

.74
.79
.67

มาก
มาก
มาก

2
4
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จากตารางที่ 4.7 พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะมหาบั ณ ฑิ ต ทางการบริ ห ารการศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล
ด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่
มีค่าเฉลี่ ย สู งสุ ดคือประชาสัมพัน ธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานยุคดิจิทัล แก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง รองลงมาคือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษายุคดิจิทัล ประมวล
ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ เ กี่ ย วกั บ การเตรี ย มทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น จั ด ประชุ ม เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสถาบัน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักผลกระทบยุคดิจิทัลและจัด
กิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์ยุคดิจิทัลให้สถานศึกษา
ส่วนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบของความคิดเห็นคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาใน
ยุ ค ดิ จิ ทั ล จ าแนกตามสถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถามด้ า นเพศ ต าแหน่ ง และ
ประสบการณ์ ดังตารางที่ 4.8 และ4.9

1.
2.
3.
4.
5.

ตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบของความคิดเห็นในประเด็นคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษาในยุคดิจิทัล จาแนกตามเพศ
คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหาร
ชาย
หญิง
t
p
การศึกษาในยุคดิจิทัล
SD
SD
𝐱̅
𝐱̅
1.ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
4.01 10.32 4.17 0.59 3.47* 0.00
2.ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ 4.07 0.58 3.86 0.39 3.94* 0.00
เรียนการสอน
3.ด้านความสามารถการบริหารจัดการ
4.04 0.61 3.90 0.67 2.23* 0.02
4.ด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัล
4.17 0.76 3.99 0.67 2.43* 0.01
5.ด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัล
1 3.85 0.62 4.18 0.67- 4.96* 0.00
รวม
4.00 0.49 4.02 0.51 0.22 0.82
* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตารางที่ 4.8 พบว่า คุณลักษณะมหาบัณ ฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลตาม
ความคิดเห็นผู้ตอบจาแนกตามเพศในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ในรายด้านแตกต่างกันโดยเพศชายให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิง ในด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านความสามารถการบริหารจัดการ และด้านความสามารถ
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การใช้สื่อดิจิทัล และเพศหญิงให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชายในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและ
ด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัล
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นในประเด็นคุณลักษณะมหาบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล จาแนกตามตาแหน่ง
ด้าน
คุณลักษณะฯ
ผู้บริหาร
ครู
คณาจารย์
นิสิต
𝐱̅ SD 𝐱̅ SD 𝐱̅ SD 𝐱̅ SD
1 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.16 .50 4.20 .48 3.65 .56 4.17 .47
2 การบริหารหลักสูตรและการ
3.94 .44 3.99 .47 3.76 .51 3.97 .51
จัดการเรียนการสอน
3 ความสามารถการบริหารจัดการ
4.01 .66 4.00 .67 3.66 .52 3.94 .67
4 ความสามารถการใช้สื่อดิจิทัล
4.06 .72 4.11 .72 3.80 .58 4.00 .72
5 บริการวิชาการยุคดิจิทัล
4.04 .67 4.14 .71 3.88 .52 4.00 .67
รวม
4.03 .50 4.08 .49 3.74 .44 4.03 .51
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ตาแหน่งครูให้ ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดในประเด็นคุณลั กษณะมหาบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล รองลงมาคือ ผู้บริหาร นิสิตและคณาจารย์ และเมื่อเปรียบเทียบ
ตามตาแหน่งโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีความแตกต่างดังตารางที่ 4.10
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาใน
ยุคดิจิทัลจาแนกตามตาแหน่ง
ด้าน คุณลักษณะฯ
แหล่งความ
SS
df
MS
F
Sig
แปรปรวน
1 ความรู้
ระหว่างกลุ่ม 11.442
3
3.814 15.620* .000
ความสามารถทาง ภายในกลุ่ม
92.299 378 .244
วิชาการ
รวม
103.741 381
2 การบริหาร
ระหว่างกลุ่ม
1.888
3
.629 2.769* .041
หลักสูตรและการ
ภายในกลุ่ม
90.004 396 .227
จัดการเรียนการ
รวม
91.892 399
สอน
3 ความสามารถการ ระหว่างกลุ่ม
4.742
3
1.581 3.749* .011
บริหารจัดการ
ภายในกลุ่ม 166.940 396 .422
รวม
171.682 399
4 ความสามารถการ ระหว่างกลุ่ม
3.762
3
1.254 2.515 .058
ใช้สื่อดิจิทัล
ภายในกลุ่ม 196.914 395 .499
รวม
200.676 398
5 บริการวิชาการยุค ระหว่างกลุ่ม
2.516
3
.839 1.877 .133
ดิจิทัล
ภายในกลุ่ม 176.922 396 .447
รวม
179.438 399
รวม
ภายในกลุ่ม
4.336
3
1.445 5.944* .001
รวม
91.926 378 .243
รวม
96.263 381
* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตารางที่ 4.10 พบว่ า ผู้ บ ริ ห าร ครู คณาจารย์ แ ละนิ สิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ในประเด็ น
คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในภาพรวม และรายด้านคือด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ด้านความสามารถการบริหารจัดการ ส่วนด้านความสามารถการใช้สื่อ
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ดิจิทัลและบริการวิชาการยุคดิจิทัลไม่แตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดังปรากฏใน
ตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณาจารย์และนิสิตใน
ประเด็นคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลด้วย LSD
ด้าน
1

คุณลักษณะฯ
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ผู้บริหาร

x̅
4.16

ครู
4.20
คณาจารย์
3.65
นิสิต
4.17
2 การบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
ผู้บริหาร
3.94
ครู
3.94
คณาจารย์
3.76
นิสิต
3.97
3 ความสามารถการบริหารจัดการ
ผู้บริหาร
4.01
ครู
4.00
คณาจารย์
3.67
นิสิต
3.94
ภาพรวม
ผู้บริหาร
4.03
ครู
4.08
คณาจารย์
3.74
นิสิต
4.03
* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผู้บริหาร

ครู

คณาจารย์

นิสิต

4.16

4.20

3.65

4.17

-------

-.04

.51*

-.01

-------

.55*
-------

.03
-.52*
-------

3.94

3.94

3.76

3.97

-------

.00
-------

.18
.18
-------

4.01
-------

4.00
.01
-------

3.67
.34*
.33*
-------

4.03
-------

4.08
-.05
-------

3.74
.29*
.34*
-------

-.03
.03
-.21*
------3.94
.07
.06
-.26*
------4.03
.00
.05
-.29*
-------
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ตารางที่ 4.11 พบว่าคณาจารย์เห็น ต่างกับผู้บริหาร ครู และนิสิต ในภาพรวมและในด้าน
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถการบริหารจัดการ ส่วนการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนคณาจารย์เห็นต่างจากนิสิต
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานจาแนกความคิดเห็ นในประเด็นคุ ณลั ก ษณะ
มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล จาแนกตามประสบการณ์
ด้าน
คุณลักษณะฯ
ต่ากว่า 10ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21 – 25 ปี มากกว่า 25ปี
𝐱̅ SD 𝐱̅ SD 𝐱̅ SD 𝐱̅ SD 𝐱̅ SD
1 ความรู้ความสามารถทาง
4.17 .35 4.09 .59 4.10 .63 4.19 .64 3.97 .40
วิชาการ
2 การบริหารหลักสูตรและ
3.91 .52 3.97 .53 3.98 .38 4.03 .52 3.74 .51
การจัดการเรียนการสอน
3 ความสามารถการบริหาร
3.80 .55 4.22 .64 3.87 .67 4.10 .77 3.59 .45
จัดการ
4 ความสามารถการใช้สื่อ
3.96 .73 4.36 .52 3.97 .70 4.09 .72 3.71 .83
ดิจิทัล
5 บริการวิชาการยุคดิจิทัล
4.02 .70 4.20 .52 4.03 .70 4.14 .72 3.77 .62
รวม
3.97 .67 4.17 .48 3.97 .52 4.09 .58 3.76 .36
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้มีประสบการณ์ 11-15 ปี ให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นคุณลักษณะ
มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล รองลงมาคือมีประสบการณ์ 21 – 25 ปี 16-20 ปี
ต่ากว่า 10 ปี และมากกว่า 25 ปี และเมื่อเปรียบเทียบตามประสบการณ์โ ดยการวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนมีความแตกต่างดังตารางที่ 4.13
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ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาใน
ยุคดิจิทัลจาแนกตามประสบการณ์
ด้าน

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

SS

df

MS

F

Sig

1.729
102.012
103.741
3.064
88.828

4
377
381
4
395

.432
.271

1.597

.174

.766
.225

3.407*

.009

รวม

91.892

399

ระหว่างกลุ่ม 17.587
ภายในกลุ่ม 154.095
รวม
171.682
4 ความสามารถการ ระหว่างกลุ่ม 15.748
ใช้สื่อดิจิทัล
ภายในกลุ่ม 184.928
รวม
200.676
5 บริการวิชาการยุค ระหว่างกลุ่ม
7.001
ดิจิทัล
ภายในกลุ่ม 172.436
รวม
179.437
รวม
ภายในกลุ่ม
6.242
รวม
90.021
รวม
96.263
* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4
395
399
4
394
398
4
395
399
4
377
381

1

2

3

คุณลักษณะฯ
ความรู้
ความสามารถทาง
วิชาการ
การบริหาร
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการ
สอน
ความสามารถการ
บริหารจัดการ

4.397 11.270* .000
.390
3.937 8.388*
.469

.000

1.750 4.009*
.437

.003

1.560 6.535*
.239

.000

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นในประเด็นคุณลักษณะ
มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ในด้าน
การบริ ห ารหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน ด้ า นความสามารถการบริ ห ารจั ด การ ด้ า น
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ความสามารถการใช้สื่อดิจิทัลและบริการวิชาการยุคดิจิทัล ส่วนด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ไม่แตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดังปรากฏในตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.14 ผลการเปรี ย บเทีย บค่า เฉลี่ ย รายคู่ค วามคิ ดเห็ น ของผู้ ที่ มีป ระสบการณ์ ต่ างกั น ใน
ประเด็นคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลด้วย LSD
ด้าน
คุณลักษณะฯ
ต่ากว่า 11-15 ปี 16-20 ปี 21-25 ปี มากกว่า
10 ปี
25 ปี
2 การบริหารหลักสูตรและการ
3.91
3.97
3.89
4.03
3.74
x̅
จัดการเรียนการสอน
ต่ากว่า 10ปี
3.91 -------.06
.02
-.12
.17
11-15 ปี
3.97
.23*
------.08
-.06
16-20 ปี
3.89
-------.14
.14
21-25 ปี
4.03
------.29*
มากกว่า 25 ปี
3.74
------3 ความสามารถการบริหารจัดการ
3.80
4.22
3.87
4.10
3.59
ต่ากว่า 10ปี
3.80 ------- -.42*
-.07
-.30*
.21
11-15 ปี
4.22
------.35*
.12
.63*
16-20 ปี
3.87
-------.23
.18
21-25 ปี
4.10
------.51*
มากกว่า 25 ปี
3.59
------4 ความสามารถการใช้สื่อดิจิทัล
3.96
4.36
3.97
4.09
3.71
ต่ากว่า 10ปี
3.96 ------- -.40*
-.01
-.07
.25*
11-15 ปี
4.36
------.39*
.27
.65*
16-20 ปี
3.97
-------.12
.26*
21-25 ปี
4.09
------.38*
มากกว่า 25 ปี
3.71
-------
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ตารางที่ 4.14 ผลการเปรี ย บเทีย บค่า เฉลี่ ย รายคู่ค วามคิ ดเห็ น ของผู้ ที่ มีป ระสบการณ์ ต่ างกั น ใน
ประเด็นคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลด้วย LSD (ต่อ)
ด้าน
คุณลักษณะฯ
ต่ากว่า 11-15 ปี 16-20 ปี 21-25 ปี มากกว่า
10 ปี
25 ปี
5 บริการวิชาการยุคดิจิทัล
4.02
4.21
4.03
4.11
3.77
ต่ากว่า 10ปี
4.02 -------.19
-.01
-.09
.25*
11-15 ปี
4.21
------.18
.10
.44*
16-20 ปี
4.03
------.26*
21-25 ปี
4.11
------.34*
มากกว่า 25 ปี
3.77
------ภาพรวม
3.97
4.17
3.97
4.09
3.76
ต่ากว่า 10ปี
3.97 -------.20
.00
-.12
.21
11-15 ปี
4.17
------.20
.08
.41*
16-20 ปี
3.97
-------.12
.21
21-25 ปี
4.09
------.33*
มากกว่า 25 ปี
3.76
------* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้ มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็ นในประเด็นคุณลั กษณะ
มหาบั ณฑิตทางการบริ ห ารการศึกษาในยุคดิจิทัล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ .05 ใน
ภาพรวมและรายด้านโดยกลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี ให้ค่าเฉลี่ยต่าสุดในทุกด้าน ยกเว้น ด้านที่ 1 คือด้าน
ความรู้ความสามารถทางวิชาการไม่แตกต่างกัน สาหรับในภาพรวมกลุ่มอายุ 11-15 ปี และ 21-25 ปี
เห็นแตกต่างกับกลุ่มมากกว่า 25 ปี โดยด้านที่ 2-5 ในแต่ละด้านมีความแตกต่างกันดังนี้ด้านที่ 2 ด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนพบว่าอายุ 11-15 ปี และ 21-25 ปี ต่างกับกลุ่ม
อายุ 25 ปีขึ้นไป ด้านที่ 3 ด้านความสามารถการบริหารจัดการอายุต่ากว่า 10 ปีต่างกับอายุ 11-15
ปี ซึ่งอายุ 11-15 ปี ต่างกับอายุ 16-25 ปี และต่างกับ อายุ 25 ปีขึ้นไป และ 21-25 ปี ต่างกับกลุ่ม
อายุ 25 ปีขึ้นไป ด้านที่ 4 ด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัล อายุต่ากว่า 10 ปี ต่างกับอายุ 11-15 ปี
และมากกว่า 25 ปี อายุ 11-15 ปี ต่างกับอายุ 16-20 ปี และมากกว่า 25 ปี อายุ 16-20 ปี ต่างกับ
อายุมากกว่า 25 ปี และด้านที่ 5 ด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัล ทุกกลุ่มอายุ ต่างกับกลุ่มอายุมากกว่า
25 ปี
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ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุค
ดิจิทัล
ผลการวิเคราะห์ด้วยค่า KMO and Bartlett's Test ได้ KMO=.809 ซึ่งเข้าใกล้ 1.00 แสดง
ว่าข้อมูลมีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ และค่า Eigen Value ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป และ
น้าหนักของตัวแปรบนองค์ประกอบตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ร่วมของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 87.009 ดังปรากฏตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.15 ค่าความแปรปรวนร่วมบนองค์ประกอบ
Compone
nt
Total

Initial Eigenvalues
% of
Cumulative
Variance
%

Extraction Sums of Squared Loadings
% of
Total
Variance
Cumulative %

Rotation Sums of Squared Loadings
% of
Cumulativ
Total
Variance
e%

1

19.418

42.213

42.213

19.418

42.213

42.213

7.684

16.703

16.703

2

5.255

11.424

53.637

5.255

11.424

53.637

7.333

15.941

32.644

3

3.996

8.686

62.323

3.996

8.686

62.323

7.096

15.426

48.070

4

3.284

7.139

69.463

3.284

7.139

69.463

6.747

14.668

62.738

5

2.481

5.394

74.857

2.481

5.394

74.857

3.739

8.127

70.865

6

2.033

4.419

79.276

2.033

4.419

79.276

2.659

5.781

76.646

7

1.368

2.973

82.249

1.368

2.973

82.249

1.751

3.806

80.452

8

1.146

2.492

84.741

1.146

2.492

84.741

1.517

3.299

83.750

9

1.042

2.264

87.005

1.042

2.264

87.005

1.497

3.255

87.005

10

.915

1.989

88.994

11

.755

1.642

90.636

12

.733

1.594

92.230

13

.587

1.276

93.505

14

.490

1.065

94.570

15

.436

.948

95.518

16

.381

.827

96.345

17

.315

.684

97.029

18

.264

.575

97.604

19

.199

.432

98.036

20

.194

.422

98.458

21
22

.158
.104

.343
.226

98.801
99.027
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ตารางที่ 4.15 ค่าความแปรปรวนร่วมบนองค์ประกอบ (ต่อ)
Compone
nt
Total

Initial Eigenvalues
% of
Cumulative
Variance
%

23

.103

.223

99.250

24

.091

.199

99.449

25

.065

.140

99.589

26

.040

.087

99.677

27

.032

.071

99.747

28

.028

.061

99.808

29

.018

.039

99.847

30

.015

.033

99.880

31

.014

.030

99.910

32

.010

.022

99.933

33

.006

.013

99.946

34

.005

.012

99.957

35

.005

.010

99.967

36

.004

.008

99.975

37

.003

.006

99.982

38

.003

.006

99.987

39

.002

.004

99.991

40

.001

.003

99.995

41

.001

.002

99.997

42

.001

.001

99.998

43

.000

.001

99.999

44

.000

.001

99.999

45

.000

.000

100.000

46

4.788E-05

.000

100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
% of
Total
Variance
Cumulative %

Rotation Sums of Squared Loadings
% of
Cumulativ
Total
Variance
e%
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ตารางที่ 4.16 ค่าน้าหนักองค์ประกอบที่หมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix)
Component
1

2

3

4

5

6

7

8

9

C7

.922

.216

.043

.067

-.015

.157

.059

-.015

-.092

C2

.909

.144

.106

.147

.188

.007

.149

.128

.022

C1

.906

.101

.144

.113

.070

.021

.121

.049

.132

C5

.903

.172

.124

.190

.016

-.016

.107

-.085

.012

C4

.895

-.148

.150

.196

.142

.100

-.114

-.014

-.036

C3

.870

.161

.070

.161

.154

.128

.141

.023

.109

C6

.826

.284

.152

.213

-.066

.167

.031

.081

.130

C8

.758

-.148

.223

.344

.125

.058

.010

-.099

.012

A14

.044

.883

.144

.137

.015

-.139

.000

.202

.020

A10

.022

.877

.158

.258

.006

.146

-.029

.028

-.164

A11

.247

.859

.060

.107

.024

.080

.033

-.274

.014

A9

.088

.819

.202

.165

.055

.304

.008

-.065

-.197

A12

.222

.818

.078

.106

-.047

.087

-.010

-.154

.374

A13

.234

.750

.200

.225

.185

.012

.052

.190

.234

A2

.147

.724

.025

-.058

.320

.493

.087

-.053

-.024

E5

-.013

.641

.405

.188

.346

-.041

.043

.205

.140

E6

-.020

.591

.419

.239

.212

-.062

.015

.223

.358

D5

.276

.007

.864

.215

.085

.126

.041

-.148

.048

E1

.015

.225

.863

.064

.154

-.093

.184

.185

.060

E2

.176

.306

.837

.156

.104

.036

.175

.146

-.069

D7

.150

-.085

.821

.347

.100

.249

-.140

.004

-.093

D6

.219

.186

.785

.207

.024

.111

.106

-.326

-.137

D4

.141

.153

.774

.050

-.021

-.116

.103

-.096

.101

E4

.063

.170

.746

.223

.085

.243

-.161

.268

.196

E3

.106

.505

.622

.208

-.036

.243

.058

.180

.163

D3

.172

.114

.595

.304

.000

.302

.296

.161

.339

B9

.326

.141

.208

.827

.229

.136

.072

.085

.013

43
ตารางที่ 4.16 ค่าน้าหนักองค์ประกอบที่หมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix)
Component
1

2

3

4

5

6

7

8

9

B13
B11

.310

.178

.213

.806

.158

.157

.051

.076

.242

.255

.193

.307

.802

.165

.111

.096

.057

-.120

B12

.152

.270

.382

.772

.129

-.082

.059

.149

.062

B8

.270

.066

.029

.768

.073

.057

.331

-.073

-.028

B14

.183

.273

.091

.673

-.151

.276

-.055

-.346

.073

B16

.343

.151

.240

.648

.184

.160

-.092

.092

.496

B15

.255

.263

.297

.627

.137

.047

-.111

.073

.461

B10

-.071

.370

.409

.546

.112

-.062

.075

.205

-.254

B2

.122

.015

.011

-.077

.921

.050

.069

-.092

.083

B3

.152

-.017

.213

.426

.733

.236

.027

.292

.020

B6

.149

.309

.181

.492

.636

-.246

-.023

-.068

-.002

B5

.139

.049

.176

.452

.597

.247

.055

.515

.011

B1

.071

.350

-.030

.291

.597

.295

.218

.065

-.113

B4

.233

.278

.243

.270

.514

.276

.231

.448

.115

C12

.400

.348

.261

.203

.408

-.119

.254

-.189

.385

A3

.320

.197

.163

.102

.255

.800

.085

-.051

.109

A6

.123

.277

.219

.341

.043

.731

.191

.165

-.057

D2

.282

.233

.341

.180

.188

-.031

.738

.136

-.025

A1

.189

-.185

.111

.123

.129

.390

.710

-.064

.010

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 9 iterations.

จากตารางที่ 4.16 มีองค์ประกอบทั้งหมด 6 องค์ประกอบและน้าหนักแต่ละองค์ประกอบ
(Factor Loading) ดังปรากฏตามตารางที่ 4.17- 4.23 ดังนี้

44
ตารางที่ 4.17 องค์ป ระกอบที่ 1 องค์ประกอบ “การบริห ารจัดการของสถาบันการศึก ษาในยุ ค
ดิจิทัล”
ข้อ
คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล
น้าหนักบน
ที่
องค์ประกอบ
3.7 จัดอุปกรณ์Hardware ,Softwareสนับสนุนกิจกรรมยุคดิจิทัลอย่าง
.922
เหมาะสม
3.2 จัดทาแผนงานการพัฒนาสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นและระยะ
.909
ยาวเพื่อรองรับการเข้าสู่การจัดการศึกษายุคดิจิทัล
3.1 กาหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการของสถาบันยุคดิจิทัล
.906
3.5 มีการกาหนดมาตรการเพื่อติดตามผลการบริหารสถาบันสู่ยุคดิจิทัล
.903
3.4 กาหนดวิสัยทัศน์ในยุคดิจิทัล
.895
3.3 การกาหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานการบริหารสถาบันให้สอดคล้อง
.870
ระบบการจัดการศึกษายุคดิจิทัล
3.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสถาบันในการดาเนินกลยุทธ์สู่
.826
ยุคดิจิทัล
3.8 เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อยุคดิจิทัล
.758
Eigen Value
19.418
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ตัวแปรที่สาคัญสุดคือจัดอุปกรณ์Hardware ,Softwareสนับสนุน
กิจกรรมประชาคมยุคดิจิทัลอย่างเหมาะสม รองลงมาตามลาดับคือจัดทาแผนงานการพัฒนาสถาบัน
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาวเพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ก ารจั ด ก ารศึ ก ษายุ ค ดิ จิ ทั ล
การกาหนดนโยบาย การกาหนดมาตรการเพื่อติดตามผลการบริหารสถาบัน การกาหนดวิสัยทัศน์
การกาหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานการบริหารสถาบันให้สอดคล้องระบบการจัดการศึกษายุค
ดิจิทัล การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสถาบันในการดาเนินกลยุทธ์สู่ยุคดิจิ ทัล และ
เสริ ม สร้ า งบรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ ยุ ค ดิ จิ ทั ล จึ ง ให้ ชื่ อ องค์ ป ระกอบนี้ ว่ า “การบริ ห ารจั ด การของ
สถาบันการศึกษาในยุคดิจิทัล”

45
ตารางที่ 4.18 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบ “ความสามารถของมหาบัณฑิตในยุคดิจิทัล”
ข้อที่
คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล
น้าหนักบน
องค์ประกอบ
1.14 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
.883
1.10 พัฒนาปรับปรุงตนเองในการใช้สื่อดิจิทัลตลอดเวลา
.877
1.11 สามารถวิเคราะห์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้
.859
1.9 รู้กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล
.819
1.12 สามารถสังเคราะห์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้
.818
1.13 สามารถประเมินสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้
.750
1.2 คัดเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
.724
5.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษายุคดิจิทัล
.641
5.6 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสถาบัน
.591
Eigen Value
5.255
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ตัวแปรที่สาคัญสุดคือจัดอุปกรณ์คือ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารได้รองลงมาตามลาดับคือพัฒนาปรับปรุงตนเองในการใช้สื่อดิจิทัลตลอดเวลา สามารถ
วิเคราะห์สารสนเทศด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ รู้กฎหมายและจริ ยธรรมดิจิทัล สามารถสังเคราะห์
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ประเมินสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ คัดเลือกโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษายุคดิจิทัลและ
จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสถาบัน จึงให้ ชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ความสามารถของ
มหาบัณฑิตในยุคดิจิทัล”

46
ตารางที่ 4.19 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบ “ลักษณะการใช้สื่อเพื่อกิจกรรมในยุคดิจิทัล ”
ข้อ
คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล
น้าหนักบน
ที่
องค์ประกอบ
4.5 ใช้Website
.864
ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเตรียมทักษะ
5.1
.863
พื้นฐานที่จาเป็น
5.2 จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์ยุคดิจิทัลให้สถานศึกษา
.837
4.7 ใช้Video
.821
4.6 ใช้Games
.785
4.4 ใช้Computer Assistant Instruction
.774
5.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานยุคดิจิทัลแก่ชุมชน
.746
อย่างต่อเนื่อง
5.3 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักผลกระทบยุคดิจิทัล
.622
4.3 ใช้ Online Social Media
.595
Eigen Value
3.996
จากตารางที่ 4.19 พบว่า ตัวแปรที่สาคัญสุดคือใช้Website รองลงมาตามลาดับคือประมวล
ข้อมูลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเตรียมทักษะพื้นฐานที่จาเป็น จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลก
ทั ศ น์ ยุ ค ดิ จิ ทั ล ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ช้ Video ใ ช้ Games ใ ช้ Computer Assistant Instruction
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานยุคดิจิทัลแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความตระหนักผลกระทบยุคดิจิทัล และใช้ Online Social Media จึงให้ชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
“ลักษณะการใช้สื่อเพื่อกิจกรรมในยุคดิจิทัล”
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ตารางที่ 4.20 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบ “ลักษณะการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”
ข้อที่
คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล
น้าหนักบน
องค์ประกอบ
2.9 ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
.827
2.13 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ยุคดิจิทัล
.806
2.11 สอดแทรกสาระในการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนตระหนักเรื่อง
.802
ดิจิทัล
2.12 เตรียมความพร้อมด้านภาษาแก่ผู้เรียนในยุคดิจิทัล
.772
2.8 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมยุคดิจิทัลได้
.768
2.14 ใช้หนังสือ ตาราเรียนที่เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เพิ่ม
.673
มากขึ้น
2.16 มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะๆ
.648
2.15 สามารถสอนผ่านสื่อดิจิทัลได้
.627
2.10 มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยผ่านคอมพิวเตอร์ได้
.546
Eigen Value
3.284
จากตารางที่ 4.20 พบว่า ตัวแปรที่สาคัญสุดคือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ที่ทันสมัย ในการ
จัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น รองลงมาตามลาดับคือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ยุคดิจิทัล สอดแทรกสาระใน
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนตระหนักเรื่องดิจิทัล เตรียมความพร้อมด้านภาษาแก่ผู้เรียนในยุค
ดิจิทัล ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมยุคดิจิทัลได้ ใช้หนังสือ ตาราเรียนที่เป็นภาษาต่างประเทศ
เพื่อการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ ๆ สามารถสอนผ่าน
สื่อดิจิทัลได้และมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยผ่านคอมพิวเตอร์ได้ จึงให้ชื่อองค์ประกอบ
นี้ว่า “ลักษณะการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”

48
ตารางที่ 4.21 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบ “การจัดหลักสูตรการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ ในยุค
ดิจิทัล”
ข้อที่
คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล
น้าหนักบน
องค์ประกอบ
2.2 จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เทียบเคียง
.921
มาตรฐานสากล
2.3 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์
.733
2.6 เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวคอมพิวเตอร์
.636
ได้
2.5 จัดอุปกรณ์สนับสนุนการสอนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
.597
2.1 สามารถจัดหลักสูตรดิจิทัลได้
.597
2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
.514
3.12 พัฒนาอาจารย์/ครูและบุคลากรทุกส่วนให้รู้ ICT
.408
Eigen Value
2.481
จากตารางที่ 4.21 พบว่ า ตั ว แปรที่ ส าคั ญ สุ ด คื อ จั ด หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอน
คอมพิวเตอร์เทียบเคียงมาตรฐานสากล รองลงมาตามลาดับคือพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้าน
คอมพิวเตอร์ เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวคอมพิวเตอร์ได้ จัดอุปกรณ์
สนับสนุนการสอนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ สามารถจัดหลักสูตรดิจิทัลได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ
ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ทั น สมั ย ได้ และพั ฒ นาอาจารย์ /ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ส่ ว นให้ รู้ ICT จึ ง ให้ ชื่ อ
องค์ประกอบนี้ว่า “การจัดหลักสูตรการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล”
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ตารางที่ 4.22 องค์ประกอบที่ 6 องค์ประกอบ “การแสวงหาความรู้ในยุคดิจิทัล”
ข้อ
คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล
น้าหนักบน
ที่
องค์ประกอบ
1.3 การเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
.800
1.8 ค้นคว้าหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
.731
1.1 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
.390
Eigen Value
2.033
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ตัวแปรที่สาคัญสุดคือการเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
รองลงมาตามลาดับคือค้นคว้าหาความรู้ ทางคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัยได้ จึงให้ชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การแสวงหาความรู้ในยุคดิจิทัล”
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เ พื่อ
1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่พึงประสงค์ในยุคดิจิทัลบริบท 2)
เปรียบเทียบความคิดเห็น ของบุ คลากรที่เกี่ยวข้องต่อคุณลักษณะของมหาบัณฑิตทางการบริห าร
การศึกษาจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลและ 3) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะมหาบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ใช้บัณฑิตคือผู้บริหาร ครู คณาจารย์
ผู้สอนและนิสิต กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 เครื่องมือประกอบด้วย แบบสอบถาม
การหา
คุณภาพเครื่องมือด้วยหาค่าความตรง (Validity) โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน แล้วหา
ค่า IOC ได้ .862 และ try-out กับผู้บริหารและครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรีและและคณาจารย์ นิสิตจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความ
เที่ยง( Reliability) ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าได้ค่า -coefficient =.904 วิเคราะห์ข้อมูลความถี่
ร้ อ ยละ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน t-test, One-way ANOVA, LSD การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
1) คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ รองลงมาคือด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัล
ด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัล ด้านความสามารถการการบริหารจัดการ และด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามลาดับคุณลักษณะแต่ละด้านมีดังนี้
1.1) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตั วแปรที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีการจัดอุปกรณ์
สนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ รองลงมาคือค้นคว้าหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเข้าถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ พัฒนาปรับปรุงตนเองในการใช้สื่อดิจิทัลตลอดเวลา เสริมสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ย นรู้ เกี่ยวคอมพิว เตอร์ได้ ส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มการใช้คอมพิว เตอร์ที่
ทัน สมัย ได้ คัดเลื อกโปรแกรมคอมพิว เตอร์ที่ ทันสมั ยได้ รู้กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล กาหนด
มาตรการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
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1.2) ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการยุ ค ดิ จิ ทั ล ตั ว แปรที่ ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมทีเอื้อต่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล รองลงมาคือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อยุคดิจิทัล
การพัฒนาอาจารย์/ครูและบุคลากรทุกส่วนให้รู้ ICT มีระบบการติดตามอย่างสม่าเสมอ มีการกาหนด
มาตรการเพื่อติดตามผลการบริหารสถาบันสู่ยุคดิจิทัล จัดโครงสร้างพื้นฐานในสถานศึกษาที่เอื้อต่อ
การดาเนินการยุคดิจิทัล กาหนดวิสัยทัศน์ในยุคดิจิทัล การกาหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานการ
บริ ห ารสถาบั น ให้ ส อดคล้ องระบบการจัด การศึ ก ษายุค ดิจิ ทัล จัดอุปกรณ์ Hardware ,Software
สนั บ สนุ น กิจ กรรมคดิจิ ทัล อย่ างเหมาะสม กาหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการของสถาบันยุคดิจิทัล
จัดทาแผนงานการพัฒนาสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการเข้าสู่การ
จัดการศึกษายุคดิจิทัล สนับสนุนงบประมาณได้ในการจัดกิจกรรมยุคดิจิทัลและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสถาบันในการดาเนินกลยุทธ์สู่ยุคดิจิทัล
1.3) ด้ า นความสามารถการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ตั ว แปรที่ ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การใช้ Website
รองลงมา คื อ ใช้ Video, e-learning, Computer Assistant Instruction, Online Social Media,
Game and m-learning
1.4) ด้ า นความสามารถการการบริ ห ารจัด การตัว แปรที่ ค่ า เฉลี่ ยสู ง สุ ด คื อ การพัฒ นา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีเอื้อต่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล รองลงมาคือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อยุค
ดิจิทัล พัฒนาอาจารย์ /ครูและบุคลากรทุกส่วนให้รู้ ICT มีระบบการติดตามอย่างสม่าเสมอ มีการ
กาหนดมาตรการเพื่อติดตามผลการบริหารสถาบันสู่ยุคดิจิทัล จัดโครงสร้างพื้นฐานในสถานศึกษาที่
เอื้อต่อการดาเนินการยุคดิจิทัล กาหนดวิสัยทัศน์ในยุคดิจิทัล การกาหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงาน
การบริหารสถาบันให้สอดคล้องระบบการจัดการศึกษายุคดิจิทัล จัดอุปกรณ์ Hardware ,Software
สนับสนุนกิจกรรมยุคดิจิทัลอย่างเหมาะสม กาหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการของสถาบันยุคดิจิทัล
จัดทาแผนงานการพัฒนาสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการเข้าสู่การ
จัดการศึกษายุคดิจิทัล สนับสนุนงบประมาณได้ในการจัดกิจกรรมยุคดิจิทัลและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสถาบันในการดาเนินกลยุทธ์สู่ยุคดิจิทัล
1.5) ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามตัวแปรที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ รองลงมาคือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
คอมพิวเตอร์ได้ พัฒนาอาจารย์ /ครูให้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ จัดอุปกรณ์สนับสนุนการสอน
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ส่งเสริม
การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมยุคดิจิทัลได้ เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยว
คอมพิวเตอร์ได้ มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยผ่านคอมพิวเตอร์ได้ ใช้หนังสือ ตาราเรียนที่
เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น สอดแทรกสาระในการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนตระหนักเรื่องดิจิทัล ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ยุคดิจิทัล เตรียมความพร้อมด้านภาษาแก่
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ผู้เรียนในยุคดิจิทัล จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ
สามารถจัดหลักสูตรดิจิทัลได้
2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลจาแนก
ตามเพศ ตาแหน่งและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05 คือเพศหญิงให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย ในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและ
ด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัล ส่วนในด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้าน
ความสามารถการใช้สื่อดิจิทัลและ ด้านความสามารถการการบริหารจัดการ เพศชายให้ค่าเฉลี่ยสูง
กว่าเพศหญิง เมื่อเปรียบเทียบตามตาแหน่งพบว่าแตกต่างกันในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านความสามารถการบริหารจัดการ และผล
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่า ผู้บริหาร ครู และนิสิตเห็นต่างกับคณาจารย์ในภาพรวมและใน
ด้านความรู้ ความสามารถทางวิช าการ ความสามารถการบริห ารจัดการ ส าหรับด้านการบริห าร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณาจารย์เห็นต่างจากนิสิต ส่วนด้านประสบการแตกต่างกันใน
ภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน ยกเว้น ด้านที่ 1 คือด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการผลการ
เปรียบเทียบรายคู่พบว่าในภาพรวมกลุ่มอายุ 11-15 ปี และ 21-25 ปี เห็นแตกต่างกับกลุ่มมากกว่า
25 ปี ในทุกด้าน ยกเว้นความรู้ความสามารถทาง ส่วนด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนพบว่าอายุ 11-15 ปี และ 21-25 ปี ต่างกับกลุ่มอายุ 25 ปี ขึ้นไป ด้านที่ 3 ด้านความสามารถ
การบริหารจัดการอายุต่ากว่า 10 ปีต่างกับอายุ 11-15 ปี ซึ่งอายุ 11-15 ปี ต่างกับอายุ 16-25 ปี
และต่างกับอายุ 25 ปี ขึ้นไป และ 21-25 ปี ต่างกับกลุ่มอายุ25 ปี ขึ้นไป ด้านที่ 4 ด้านความสามารถ
การใช้สื่อดิจิทัล อายุต่ากว่า 10 ปี ต่างกับอายุ 11-15 ปี และมากกว่า 25 ปี อายุ 11-15 ปี ต่างกับ
อายุ 16-20 ปี และมากกว่า 25 ปี อายุ 16-20 ปี ต่างกับอายุมากกว่า 25 ปี และด้า นที่ 5 ด้าน
บริการวิชาการยุคดิจิทัล ทุกกลุ่มอายุต่างกับกลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี โดยกลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี ให้
ค่าเฉลี่ยต่าสุดในทุกด้าน
3) องค์ประกอบที่สาคัญของคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลมี
6 องค์ประกอบคือ และแต่ละองค์ประกอบมีตัวบ่งชี้ เรียงตามลาดับความสาคัญดังนี้
3.1) องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาในยุคดิจิทัล คือ จัด
อุป กรณ์ Hardware, Software สนับสนุนกิจกรรมประชาคมยุค ดิจิ ทัล อย่า งเหมาะสม รองลงมา
ตามลาดับคือจัดทาแผนงานการพัฒนาสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับ
การเข้าสู่การจัดการศึกษายุคดิจิทัล การกาหนดนโยบาย การกาหนดมาตรการเพื่อติดตามผลการ
บริหารสถาบัน การกาหนดวิสั ยทัศน์ การกาหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานการบริหารสถาบันให้
สอดคล้องระบบการจัดการศึกษายุค ดิจิทัล การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสถาบันใน
การดาเนินกลยุทธ์สู่ยุคดิจิทัล และเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อยุคดิจิทัล
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3.2) องค์ ป ระกอบที่ 2ความสามารถของมหาบั ณ ฑิ ต ในยุ ค ดิ จิ ทั ล คื อ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารได้ร องลงมาตามล าดับ คือ พัฒ นาปรับปรุงตนเองในการใช้สื่ อ ดิ จิ ทั ล
ตลอดเวลา สามารถวิเคราะห์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ รู้กฎหมายและจริยธรรมดิ จิทัล
สามารถสังเคราะห์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ประเมินสารสนเทศด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทัลได้
คั ด เลื อ กโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ทั น สมั ย ได้ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการระหว่ า ง
สถานศึกษายุคดิจิทัลและจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสถาบัน
3.3) องค์ประกอบที่ 3 ลักษณะการใช้สื่อเพื่อกิจกรรมในยุคดิจิทัล คือ การใช้Website
รองลงมาตามลาดับคือประมวลข้อมูลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเตรียมทักษะพื้นฐานที่
จาเป็น จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์ยุคดิจิทัลให้สถานศึกษา การใช้ Video, Games, Computer
Assistant Instruction ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานยุคดิจิทัลแก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักผลกระทบยุคดิจิทัล และใช้ Online Social Media
3.4) องค์ประกอบที่ 4ลักษณะการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล คือ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ICT) ที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น รองลงมาตามลาดับคือ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ยุค
ดิจิทัล สอดแทรกสาระในการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนตระหนักเรื่องดิจิทัล เตรียมความพร้อม
ด้านภาษาแก่ผู้เรียนในยุคดิจิทัล ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมยุคดิจิทัลได้ ใช้หนังสือ ตารา
เรียนที่เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน
เป็นระยะ ๆ สามารถสอนผ่านสื่อดิจิทัลได้และมีการพัฒนาสื่อ
3.5) องค์ประกอบที่ 5 การจัดหลักสูตรการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ ในยุคดิจิทัลคือจัด
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เทียบเคียงมาตรฐานสากล รองลงมาตามลาดับคือ
พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
เกี่ยวคอมพิวเตอร์ได้ จัดอุปกรณ์สนับสนุนการสอนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ สามารถจัดหลักสูตร
ดิจิทัลได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ และพัฒนาอาจารย์ /ครูและบุคลากร
ทุกส่วนให้รู้ ICT
3.6) องค์ ป ระกอบที่ 6 การแสวงหาความรู้ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล คื อ การเข้ า ถึ ง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รองลงมาตามลาดับคือค้นคว้าหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาและใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
5.2 อภิปรายผล
1) จากผลการวิจัยเรื่องคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลพบว่าใน
คุณลักษณะที่ต้องมีระดับมากอันดับแรกคือด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล เป็นยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ ผู้เรียนจึงมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ง่ายขึ้นและ
เข้าถึงข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ได้รวดเร็วตลอด ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดให้มีการเรียนการ
สอนที่ใช้สื่อ (Media) และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น อาจเป็นทั้งสื่อหลักและสื่อเสริมก็ได้
และเน้นการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ได้ตลอดไม่จากัดเวลา สถานที่ และจานวนเป็นการเปลี่ยน
ระบบการแสวงหาความรู้จากระบบจัดการการเรียนการสอนปกติในห้องเรียนมาเป็นการเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิคส์สามารถจัดได้หลายรูปแบบทั้งแบบออนไลน์ ออฟไลน์ การศึกษาผ่านทางเว็บไซด์
การเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ (m-Learning) สื่อประสม (Multi Media) ซึ่งสอดคล้องกับ Rennie
and Morrison (2013) กล่ า วว่ า นั ก ศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล นี้ จ ะต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ โดยการสืบค้นผ่าน Web และจัดทา Webpage มี
การประเมิน ความเข้ าใจโดยการสอบย่อ ยผ่ านออนไลน์ มีการตอบโต้กับกลุ่ ม Blog, Post cast,
Webcasts, You Tube, Wikis, Skype, และ line สอดคล้ อ งงานวิ จั ย จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
(2553) ที่ศึกษาคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระบุว่าระดับปริญญาโทต้องมีความรู้ทันสมัยใน
สาขาวิชาทีเกี่ยวข้องรู้รอบ รู้ลึกและพัฒนาความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ได้ เขียนและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีเหมาะสมในการสืบค้น วิเคราะห์ติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ทีเกี่ยวข้องและนาเสนอ
ผลงานวิชาการได้ ส่วนลักษณะสาหรับตัวแปรที่สาคัญที่ช่วยให้มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาใน
ยุคดิจิทัลมีคุณลักษณะในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการคือมีการจัดอุปกรณ์สนับสนุนคอมพิว
เตอร์ที่ทันสมัยทั้งนี้อาจเป็นเพราะในยุคดิจิทัลทุกสถาบันต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้นิสิตมี
ทักษะในการใช้ที่เหมาะสมได้สอดคล้องกับ Kiss (2017) ที่ระบุว่าทักษะดิจิ ทัล (Digital skill) เป็น
ความสามารถในการสืบค้น รวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถประเมินความ
เชื่อมโยงและแยกแยะความจริงออกจากโลกเสมือนได้ มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการผลิต นาเสนอ
และทาความเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อน สามารถเข้าถึง ค้นหา และใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ได้
2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลจาแนก
ตามเพศ ตาแหน่งและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีความแตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05 คือ
2.1) ผลการเปรียบเทียบตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าเพศหญิงให้ค่าเฉลี่ ยสูง
กว่าเพศชาย ในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัลทั้งนี้อาจเป็น
เพราะครูผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในส่วนวิชาการและการบริการ ส่ วนครูชายจะมีความถนัดใน
เรื่ องช่าง อุป กรณ์จึ งให้ ความส าคัญกับความสามารถการใช้สื่ อดิจิทัล สอดคล้ องกับ Athanasou
(2009) ที่กล่าวถึงพัฒนาการของอาชีพทฤษฏีฮอลแลนด์ (Holland’s Theory) กล่าวว่าเพศชายชอบ
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อาชีพด้านเครื่องจักรกล ในขณะที่เพศหญิงชอบติดต่อกับคน ชอบสนทนา ชอบให้ความรู้ สอนผู้อื่น
ชอบแสดงตัวร่าเริง มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางภาษา ต้องการความสนใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และ
สอดคล้องกับ Miller (2003) ที่เชื่อว่าเพศหญิงมักเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่นุ่มนวลกว่าและพยายามไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่ม จูงใจให้ผู้ตามเห็นคล้ อยตาม ผู้ตามเกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและ
วิสัยทัศน์ของทีมและของหน่วยงาน ผู้นาเพศชายมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่า
2.2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่จาแนกตามตาแหน่งพบว่า ผู้บริหาร ครู และนิสิต
และคณาจารย์เห็นไม่ต่างกันในส่วนด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัลและบริการวิชาการยุคดิจิทัล
ทั้งนี้ อาจเป็ น เพราะการเรี ย นการสอนในยุคดิจิทัล ทั้งผู้ บริห าร ผู้ ส อนและผู้ เรียนต้องสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน จึงเห็นสอดคล้องกัน ส่วนที่เห็นต่างกับคณาจารย์ ในภาพรวมและใน
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถการบริหารจัดการ อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครู
และนิสิตเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงจึงคาดหวังในด้านนี้สูงกว่าคณาจารย์มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ Bates
(2019) ที่ทาวิจัยเก็บข้อมูลทั้งคณาจารย์และนิสิตในมหาวิทยาลัยพบว่าในมหาวิทยาลัยการออกแบบ
การเรี ย นการสอนในยุ คดิจิทัลในอนาคตจะเปลี่ ยนไปโดยจะเป็นการเรียนบน laptop, tablet or
mobile phone บทเรียนจะเป็น MOOCs (massive open online courses) ซึ่งขยายสู่ประชาชน
กลุ่มใหญ่มากขึ้น มีการเชิญผู้มีชื่อเสียงจากหลากหลายสถาบันมาบรรยายโดยจัดทาเป็นวีดิโอ (video)
จะเรียนเมื่อไรก็ได้ แต่การเรียนในโรงเรียนยังต้องมีชั้นเรียนอยู่ แต่จะใช้สื่อต่างๆเป็นสื่อเสริมเพิ่มเติม
มากขึ้น ห้องเรียนยังคงอยู่ แต่อาจเป็นห้องเรียนออนไลน์และเป็นการเรียนแบบผสมผสาน(blended
learning) คือเน้นห้องเรียนกลับด้าน (A flipped classroom) คือผู้เรียนเตรียมศึกษามาก่อนจากสื่อ
ต่างๆแล้ ว มาอภิปรายร่ วมกัน (for instance watching a pre-recorded video lecture, and/or
online reading) อาจสอนควบคู่ไปกับการสอนในชั้นเรียนปกติ เรียกวิธีนี้ว่า “Hybrid learning” มี
ทั้ ง Online learning, lectures in class (face-to-face) หรื อ Internet เป็ น การเรี ย นรู้ ต ามความ
ถนัดของผู้เรียนแต่ในละโรงเรียน แต่ละสถาบัน
2.3) การเปรียบเทียบรายคู่ด้านประสบการณ์พบว่าในภาพรวมกลุ่มอายุ 11-15 ปี และ
21-25 ปี เห็นแตกต่างกับกลุ่มมากกว่า 25 ปี ในทุกด้าน ยกเว้นความรู้ความสามารถ ส่วนด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนพบว่าอายุ 11-15 ปี และ 21-25 ปี ต่างกับกลุ่มอายุ25
ปีขึ้นไป ด้านที่ 3 ด้านความสามารถการบริหารจัดการอายุต่ากว่า 10 ปีต่างกับอายุ 11-15 ปี ซึ่ง
อายุ 11-15 ปี ต่างกับอายุ 16-25 ปี และต่างกับอายุ 25 ปี ขึ้นไป และ 21-25 ปี ต่างกับกลุ่มอายุ 25
ปี ขึ้นไป ด้านที่ 4 ด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัล อายุต่ากว่า 10 ปี ต่างกับอายุ 11-15 ปี และ
มากกว่า 25 ปี อายุ 11-15 ปี ต่างกับอายุ 16-20 ปี และมากกว่า 25 ปี อายุ 16-20 ปี ต่างกับอายุ
มากกว่า 25 ปี และด้านที่ 5 ด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัล ทุกกลุ่มอายุต่างกับกลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี
โดยกลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี ให้ค่าเฉลี่ยต่าสุดในทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่อายุน้อยสามารถใช้
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เทคโนโลยีได้คล่องมากกว่าอาจารย์ที่มีอายุมากสอดคล้อง Harwati Hashim (2018) นักวิจัยที่กล่าว
ว่าปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยี ผู้เรียนรุ่นต่อไปเป็น GEN Z ซึ่งมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสูง จะ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของโลกในอนาคตอย่างมาก ดังนั้นคณาจารย์ต้องคิดใหม่ใน
เรื่องการจัดหลักสูตร การออกแบบการสอน และเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมในยุคดิจิทัล
3) องค์ประกอบที่สาคัญของคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลมี
6 องค์ประกอบ ความสาคัญอันดับแรก คือ
3.1) องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาในยุคดิจิทัล คือมีจัด
อุ ป กรณ์ Hardware ,Software สนั บ สนุ น กิ จ กรรมประชาคมยุ ค ดิ จิ ทั ล อย่ า งเหมาะสม รองลงมา
ตามลาดับคือจัดทาแผนงานการพัฒนาสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมทั้ งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับ
การเข้าสู่การจัดการศึกษายุคดิจิทัล การกาหนดนโยบาย การกาหนดมาตรการเพื่อติดตามผลการ
บริหารสถาบัน การกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานการบริหารสถาบันให้
สอดคล้องระบบการจัดการศึกษายุค ดิจิทัล การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสถาบันใน
การดาเนินกลยุทธ์สู่ยุคดิจิทัล และเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อยุคดิจิทัล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอุปกรณ์
Hardware มีการออกแบบและพัฒนาการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้ได้ง่าย น้าหนักน้อย เบา และใช้
พื้ น ที่ ไ ม่ ม ากพกพาได้ ส ะดวก รวมทั้ ง ราคาถู ก ลง ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง และปรั บให้ ทั น สมั ยอยู่
ตลอดเวลา และการพัฒนาสอดคล้องกับงานวิจัย Kranravee Komoldit and Others (2018) ที่ทา
วิจั ย เรื่ องคุณลั ก ษณะการจั ด การบั ณ ฑิต วิท ยาลั ยเพื่ อ ให้ แน่ ใจว่ า การผลิ ตบั ณ ฑิต ที่ มี คุณภาพเพื่ อ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น อย่ า งยั่ ง ยื น (Graduate School Management Characteristics to
Ensure Production of Quality Graduates for Sustainable Competitiveness) โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบลักษณะการจัดการของสถาบันที่จะส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและการแข่งขัน
ในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิจัยในอนาคตของ Ethnographic
Delphi พร้อมการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและใช้แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้องในสาขาการศึกษาและการ
จัดการ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสาหรับการเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและทรัพยากรดิจิทัลและการจัดหลักสูตรและการปฏิบัติเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของอุ ตสาหกรรม ที่ต้องการกาลั ง คนในอนาคต ผลการวิจัยพบว่ าสถาบัน ต้ อ งจั ด
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวางแผนและการวิจัยเป็นระยะๆ มีการระบุกลไกและนโยบายที่การจัดการ
การศึกษาระดับสูงที่สามารถส่งเสริมการสร้างความรู้ใหม่ ด้วยกระบวนการวิ จัยและมีช่องทางที่เข้าถึง
สารสนเทศได้ง่าย และสะดวกสาหรับแต่ผู้เรียนในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของสถาบันและช่วยปรับปรุงมหาบัณฑิตที่มีความสามารถสูงให้กับหน่วยงาน ตลาดแรงงานให้ทันสมัย
อยู่ตลอดเวลา
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3.2) องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถของมหาบัณ ฑิ ตในยุค ดิจิ ทั ล คือ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารได้ร องลงมาตามล าดับ คือ พัฒ นาปรับปรุงตนเองในการใช้สื่ อ ดิ จิ ทั ล
ตลอดเวลา สามารถวิเคราะห์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ รู้กฎหมายและจริยธรรมดิ จิทัล
สามารถสังเคราะห์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ประเมินสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้
คั ด เลื อ กโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ทั น สมั ย ได้ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการระหว่ า ง
สถานศึกษายุคดิจิทัลและจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสถาบันทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ทักษะทางภาษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
เพื่อการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบ้านประชาคมอาเซียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุบิน ยุระรัช และ
คณะ (2554) ได้วิจัยเรื่องความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ
ไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจอาชีพและคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ ป ระเทศประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นคาดหวั ง 2) เพื่ อ ส ารวจความพร้ อ มของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และ 3) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาบัณฑิตและจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลการวิจั ย พบว่าคุณลั กษณะบั ณฑิต ด้า นพุทธิ พิสัย มี 12 คุณลั กษณะประกอบด้ว ยทักษะทาง
ปัญญา ความรู้ในสาขาวิชา การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์
ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความสามารถเชิงตัวเลข เชิงการบริหารจัดการตนเอง
การบริหารเวลา ทักษะการรับรู้ ตลอดชีวิตและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส่วนด้านทักษะพิสัย
6 คุณลักษณะ ประกอบด้วยทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทางานเป็นทีมทักษะทาง
สังคม ทักษะระหว่างบุคคล ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะทางวิชาการ ทักษะการสื่อสารทักษะการ
ปรับตัวและทักษะการสืบค้นข้อมูล
3.3) องค์ประกอบที่ 3ลักษณะการใช้สื่อเพื่อกิจกรรมในยุคดิจิทัล คือ การใช้Website
รองลงมาตามลาดับคือประมวลข้อมูลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเตรียมทัก ษะพื้นฐานที่
จาเป็น จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์ยุคดิจิทัลให้สถานศึกษา การใช้ Video, Games, Computer
Assistant Instruction ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานยุคดิจิทัลแก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักผลกระทบยุคดิจิทัล และใช้ Online Social Media ทั้งนี้
อาจเป็ น เพราะ ทักษะเหล่ านี้ เ ป็ น ทั กษะที่จ าเป็น ในยุ คดิ จิทั ล สอดคล้ องกับ Deursen และคณะ
(2014) แบ่งทักษะดิจิทัลออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะการปฏิบัติงาน (Operational skills) 2)
ทักษะด้านการค้นหาข้อมูล (Information Navigation Skill) 3) ทักษะทางด้านสังคม (Social Skill)
4) ทั ก ษะด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creative Skill) และ 5) ทั ก ษะการใช้ อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ห รื อ
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Using Skill)
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3.4) องค์ประกอบที่ 4ลักษณะการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล คือ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
ทัน สมัย ในการสื่ อสาร (ICT=Information Communication Technology) ในการจัดการเรี ย นรู้
เพิ่มขึ้น รองลงมาตามลาดับคือ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ยุคดิจิทัล สอดแทรกสาระในการเรียน
การสอนที่เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นตระหนั กเรื่องดิจิทัล เตรียมความพร้อมด้านภาษาแก่ผู้ เรียนในยุคดิจิทัล
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมยุคดิจิทัลได้ ใช้หนังสือ ตาราเรียนที่เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อ
การจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะๆ สามารถสอนผ่านสื่อ
ดิจิทัลได้และมีการพัฒนาสื่อทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลจะใช้ Online เป็นส่วนใหญ่
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จะทาได้กว้างขวาง ตลอดเวลาผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ(2562)ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการ
จัดการศึกษาคือ 1) การนาสื่อดิจิทัลมาใช้เป็น เครื่องมือในการเรียนการสอนและงานวิชาการ 2) การ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลของผู้คนในสังคม 3) การใช้ข้อมูลทางดิจิทัลเพื่อการวิจัยทางสังคม
และ 4) ในทางสังคมวิทยาสื่อดิจิทัลใช้ในทางวิชาการเชิงการวิพากษ์
3.5) องค์ประกอบที่ 5 การจัดหลักสูตรการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล คือจัด
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เทียบเคียงมาตรฐานสากล รองลงมาตามลาดับคือ
พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
เกี่ยวคอมพิวเตอร์ได้ จัดอุปกรณ์สนับสนุนการสอนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ได้ สามารถจัดหลักสูตร
ดิจิทัลได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ และพัฒนาอาจารย์ /ครูและบุคลากร
ทุกส่วนให้รู้ ICT ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีความร่วมมือการจัดการศึกษาในที่ระดับมากขึ้น และมีการจัด
หลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้นในทุกระดับชั้น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเทียบเคียงสากลมากขึ้น
และใช้สื่อจากแหล่ง Online มากขึ้นจะช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิย
ธิดา สมบูรณ์ธนากร, วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท และสุภาพ กัญญาคา (2559) ที่พบว่า ผู้เรียนที่เรียนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบ
ปกติในชั้นเรียน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Jena (2014) ซึ่งพบว่า นักศึกษานาสมาร์ทโฟนมาใช้เป็น
เครื่องมือในการช่วยเรียน เช่น การค้นคว้า ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น
3.6) องค์ ป ระกอบที่ 6 การแสวงหาความรู้ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล คื อ การเข้ า ถึ ง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รองลงมาตามลาดับคือค้นคว้าหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาและใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ในอนาคตต้องพึ่งเทคโนโลยี
อย่างมากสอดคล้องกับ Bates (2016) ที่กล่าว่า Information Communication Technology (ICT)
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการทาหลักสูตรและการสอน ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่ยากและซับซ้อนได้ดีมากขึ้น
โดยมีโปรแกรมที่ช่วยคานวณ คันหา แปลความและอื่นๆ ช่วยให้การเรียนรู้ได้กว้างไกลไร้พรมแดน
และสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองได้มากขึ้น
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5.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มคุณลักษณะและด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก
ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ส อนต้ อ งบริ ห ารจั ด การควบคู่ กั น ไป และสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะ
เนื้อหาวิชาโดยเน้นการเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และเชื่อมโยงจากสื่อที่หลากหลายได้ ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ได้กว้างไกลไร้พรมแดน และสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองเสมือนเรียนในห้องจริงได้
2. ควรจัดอุปกรณ์สนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับจานวนการสืบค้นที่เพิ่มมาก
ขึ้น และเน้นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง จึงต้องจัดงบประมาณพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้
นิ สิ ตมีทักษะในการใช้ที่เหมาะสมได้ส อดคล้ องกับ เพื่อเพิ่มความสามารถในการสื บค้น รวบรวม
ประมวลผล และใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรจั ดหาและพัฒ นาบุคลากรการสอนให้ สามารถสอน และผลิ ตบทเรียนช่วยเสริมที่
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
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การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล”
คาชี้แจง เนื่องด้วยประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลคือเป็นยุคที่ทาการทุกอย่างบนคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนจาเป็นต้องปรับตัวอย่างมากในฐานะที่ท่าน
เป็นผู้บริหาร เป็นคณาจารย์ เป็นนิสิตนักศึกษาที่มีส่วนสาคัญโดยตรง โปรดพิจารณาว่าคุณลักษณะ
มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลควรเป็นอย่างไร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกาหนดแผน และในภาพรวมต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุดหรือ
เติมข้อความในช่องว่าง
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ
 1) ต่ากว่า 31 ปี
 2) 31-35 ปี
 3) 36-40 ปี
 4) 41 – 45 ปี
.
 5) 46 – 50 ปี
 6) มากกว่า 50 ปี
3. ประสบการณ์การปฏิบัติงานของท่าน
 1) 1-5 ปี
 2) 6-10 ปี
 3) 11-15 ปี
 4) 16-20 ปี
 5) 21 – 25 ปี
 6 -30 ปี
 7) มากกว่า 30 ปี
4. ตาแหน่งบริหาร (สาหรับท่านที่ปฏิบัติที่โรงเรียน)
 1) ผู้อานวยการ
 2) รองผู้อานวยการ
 3) หัวหน้าหมวด
 4) ครู
 4) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................
5. ตาแหน่งบริหาร (สาหรับท่านที่ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย)
 1) อธิการบดี
 2) รองอธิการบดี
 3) ผู้ช่วยอธิการบดี
 4) คณบดี
 5) รองคณบดี
 6) หัวหน้าภาควิชา
 7) หัวหน้าสาขาวิชา
 8) ผู้อานวยการ
 9) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................
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6. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ปริญญาตรี
 2) ปริญญาโท
 4) อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................................
7. ประเภทสถาบันการศึกษาที่สังกัด
 1) ของภาครัฐ
 2) ของภาคเอกชน

 3) ปริญญาเอก

ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล”
ค าชี้แ จง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามความคิด เห็ นของท่าน โดยพิจารณาว่า
ประเด็นนั้นเป็นคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล มากน้อยเพียงใด โดยที่
5 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีมากที่สุด หรือดาเนินการได้ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีมาก หรือดาเนินการได้ระหว่าง
ร้อยละ 70-79
3 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีปานกลาง หรือดาเนินการได้ระหว่าง ร้อยละ 60-69
2 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีน้อย หรือดาเนินการได้ระหว่าง ร้อยละ 50-59
1 หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่ต้องมีน้อยที่สุด หรือดาเนินการได้ต่ากว่า ร้อยละ 50
ข้อที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล
1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
คัดเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
เข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
กาหนดมาตรการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
จัดอุปกรณ์สนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เกี่ยวคอมพิวเตอร์ได้
ค้นคว้าหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
รู้กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล
พัฒนาปรับปรุงตนเองในการใช้สื่อดิจิทัลตลอดเวลา
สามารถวิเคราะห์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้
สามารถสังเคราะห์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้

ระดับความสาคัญที่ต้องมี
5
4 3 2 1
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1.13 สามารถประเมินสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้
1.14 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
2. ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่

คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล

2.2 จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
2.3 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์
2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
2.5 จัดอุปกรณ์สนับสนุนการสอนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้
2.6 เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวคอมพิวเตอร์ได้
2.7 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ได้
2.8 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมยุคดิจิทัลได้
2.9 ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT)ที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
2.10 มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยผ่านคอมพิวเตอร์ได้
2.11 สอดแทรกสาระในการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนตระหนักเรื่องดิจิทัล
2.12 เตรียมความพร้อมด้านภาษาแก่ผู้เรียนในยุคดิจิทัล
2.13 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ยุคดิจิทัล
2.14 ใช้หนังสือ ตาราเรียนที่เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เพิ่มมาก
ขึ้น
2.15 สามารถสอนผ่านสื่อดิจิทัลได้
2.16 มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะๆ
3.ด้านความสามารถการการบริหารจัดการ
3.1 กาหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการของสถาบันยุคดิจิทัล
3.2 จัดทาแผนงานการพัฒนาสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวเพื่อรองรับการเข้าสู่การจัดการศึกษายุคดิจิทัล
3.3 การกาหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานการบริหารสถาบันให้สอดคล้อง
ระบบการจัดการศึกษายุคดิจิทัล

ระดับความสาคัญที่ต้องมี
5
4 3 2 1
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ข้อที่
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3.4 กาหนดวิสัยทัศน์ในยุคดิจิทัล
3.5 มีการกาหนดมาตรการเพื่อติดตามผลการบริหารสถาบันสู่ยุคดิจิทัล
3.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสถาบันในการดาเนินกลยุทธ์สู่
ยุคดิจิทัล
3.7 จัดอุปกรณ์ Hardware ,Software สนับสนุนกิจกรรมประชาคมยุคดิจิทัล
อย่างเหมาะสม
3.8 เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อยุคดิจิทัล
3.9 สนับสนุนงบประมาณได้ในการจัดกิจกรรมยุคดิจิทัล
3.10 จัดโครงสร้างพื้นฐานในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการดาเนินการยุคดิจิทัล
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีเอื้อต่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
3.11
3.12 พัฒนาอาจารย์/ครูและบุคลากรทุกส่วนให้รู้ ICT
3.13 มีระบบการติดตามอย่างสม่าเสมอ
4. ด้านความสามารถการใช้สื่อดิจิทัล
4.1 e-learning
4.2 m-learning
4.3 Online Social Media
4.4 Computer Assistant Instruction
4.5 Website
4.6 Games
4.7 Video
5. ด้านบริการวิชาการยุคดิจิทัล
ประมวลข้ อ มู ล สารสนเทศด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์เ กี่ ย วกั บการเตรี ยมทั ก ษะ
5.1
พื้นฐานที่จาเป็น
5.2 จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์ยุคดิจิทัลให้สถานศึกษา
5.3 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักผลกระทบยุคดิจิทัล

ระดับความสาคัญที่ต้องมี
5
4 3 2 1

68

ข้อที่

คุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล

ระดับความสาคัญที่ต้องมี
5
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5.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานยุคดิจิทัลแก่ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
5.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษายุคดิจิทัล
5.6 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสถาบัน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
***ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่กรุณาเวลา***
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ประวัติผู้วิจัย
ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
1. ที่อยู่
บ้านเลขที่ 118/25 ซ.นวมินทร์ 74 แยก 3 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.10230 โทร
ฯ 02-347-7636 มือถือ 086-052-6256 E-mail: ladrojch@gmail.com
2. ตาแหน่งปัจจุบัน
- ข้าราชการบานาญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2557-ปัจจุบัน
- ผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ 2555-ปัจจุบัน
- อุปนายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 2556 – 2559
- กรรมการสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 2551 – 2555
และกรรมการตั้งแต่ 2560 – 2560ปัจจุบัน
- ประธานอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (สสอท.) ตั้งแต่ 2560-ปัจจุบัน
3. คุณวุฒิการศึกษา
- ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (ค.บ.) วิ ช าเอกคณิ ต ศาสตร์ สาขาวิ ช ามั ธ ยมศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2516
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- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค ม.) วิชาเอกสถิติการศึกษา สาขาวิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2519
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) วิชาเอกอุดมศึกษา สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2538
4. การฝึกอบรมหรือดูงานต่างประเทศ
พ.ศ. 2525 ดูงานทะเบียนที่ The City University of New York, U.S.A.
พ.ศ. 2533 ดู ง านการวิ จั ย วั ด ผลที่ The National University of Singapore, Singapore.
และ University of Malaya, Malaysia.
พ.ศ.2535 ดูงานทะเบียนและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Test Construction Techniques”
การสัมมนาการวัดประเมินผลที่ The Hanoi Open University, Viet Nam.
พ.ศ. 2546 ดู ง านด้ า นทะเบี ย นการวั ด ผลที่ University of Beijing, and TV University,
China.
พ.ศ. 2547 ดูงานการบริหารมหาวิทยาลัยที่ University of Sydney และ University of New
South
Wales, Australia. (หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 9 ของ
คณะกรรมการอุดมศึกษา สกอ.
พ.ศ. 2550 ดูงานด้านทะเบี ยนการวัดผลที่ Indhira Gandhi National Open University,
India.
พ.ศ.2552 ศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนที่ University of Oregon, U.S.A. Faculty of Education
ได้รับทุนพัฒนาคณาจารย์จาก มสธ.ไปศึกษาแบบ site in class ในวิชา Information Technology
for Curriculum Designที่ University of Oregon, U.S.A. ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
พ.ศ. 2556 ดูงานด้านทะเบียนการวัดผลที่ The Open University of Japan
พ.ศ. 2558 ดู ง านด้ า นการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาที่ The National University of
Singapore,
Nan Yang Technological University
พ.ศ. 2559 ดูงานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่ Sekolah Soverdi, High School
and Student Center, Bandung. Bali, Indonesia 19/03/2559
พ.ศ. 2560 ดูงานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่ Olympia School, International
High School, Honoi, Vietnam 20/11/2560
พ.ศ. 2561 ดู ง านด้ า นการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาที่ Hwacheon High School,
Kangwon-do, South Korea 17-20/10/2561
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5. ประวัติตาแหน่งวิชาการ
พ.ศ.2516–2517 ตาแหน่งอาจารย์ประจา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
พ.ศ.2518–2520 ตาแหน่งอาจารย์ประจาคณะบริห ารธุรกิจ วิทยาลัยการค้า (ปัจจุบันคือ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
พ.ศ.2520–2521 นักวิชาการศึกษา 4 หน่วยศึกษานิเทศก์ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2522–2535 ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา-นักวิชาการศึกษาชานาญการ 6 สานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ . ศ . 2 5 3 6 –2 5 4 1 ต า แ ห น่ ง อ า จ า ร ย์ 7 ป ร ะ จ า ส า นั ก ท ะ เ บี ย น แ ล ะ วั ด ผ ล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2542–2545 ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ร ะดั บ 8 ประจ าส านั ก ทะเบี ย นและวั ด ผ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2546–2554 ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ ร ะดั บ 9 ประจ าส านั ก ทะเบี ย นและวั ด ผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6. ประวัติตาแหน่งการบริหาร
พ.ศ. 2530–2535 ตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการ สานักบริการทางวิชาการและทดสอบประมวลผล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ.2539–2542 ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายวัดผล สานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2544-2548 ตาแหน่งผู้อานวยการ สานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2549-2552 ตาแหน่งผู้อานวยการ สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7. ผลงานการวิจัย
1. สาเหตุการขาดสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง 2529 (ทุนอุดหนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง)
2. ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การส าเร็ จการศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต มหาวิท ยาลั ย รามค าแหง 2530
(ทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง)
3. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2531 (ทุนอุดหนุนการ
วิจัย ของ มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
4. การประเมินสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2544
(ทุนอุดหนุนการวิจัย ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
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5. รูปแบบการศึกษาของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 (ทุนอุดหนุนการ
วิจัย ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
6. แนวโน้มการบริหารการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546
(ทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7. การประเมิ น บทเรี ย น E- learning ของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชที่ ผ ลิ ต ในปี
การศึกษา 2548 (ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน)
8. การประเมินผลลัพธ์ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียใน ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท 2552 -2553 (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของกรมทางหลวงชนบท)
9. รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2556 (ทุนอุดหนุนการวิจัย ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี)
10. ยุ ทธศาสตร์ การจั ดการศึกษาของสถาบั นอุ ดมศึก ษาอกชน เพื่อเตรียมความพร้ อ มสู่
ประชาคมอาเซียน 2555 (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี)
11. การประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า นระบบการจั ด ชั้ น เรี ย นออนไลน์ ด้ ว ย
โปรแกรม Class Start ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2557 (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี)
12. การประเมิ น หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2560 (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี)
13. การพัฒนาแบบวัดทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2560 (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี)
14. ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาศักยภาพการวิจัยของครูในสั งกั ดองค์ การบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นนทบุรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2561 (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัด
นนทบุรี)
8. ผลงานทางวิชาการ :ตารา หนังสือ
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. (2560). การออกแบบการวิจัย นนทบุรี: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.
ลั ดดาวัล ย์ เพชรโรจน์ และคณะ. (2555). สถิติสาหรั บการวิจัยและเทคนิค การใช้ SPSS (ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.
ลั ดดาวัล ย์ เพชรโรจน์ และคณะ. (2562). สถิติสาหรั บการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS (ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ อัจฉรา ชานิประศาสน์. (2547). ระเบียบวิธีการวิจัย. (ฉบับปรับปรุง)
กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์.

73
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ อัจฉรา ชานิประศาสน์. (2562). ระเบียบวิธีการวิจัย. (ฉบับปรับปรุง)
ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. (2554). “การใช้สถิติเพื่อการวัดและการประเมินผลการศึกษา” ในเอกสาร
การสอนชุด วิชาสถิติ วิจั ย และประเมิน ผลการศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 สาขาวิช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. (2541)“การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร”
ในเอกสารการสอนชุด วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร. สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2543)“การออกแบบการวิจัย” ในประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2543)“ข้อมูลและเครื่องมือสาหรับการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ” ในประมวล
ส า ร ะ ชุ ด วิ ช า วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2545)“ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน”
ในประมวลสาระชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2545)“แบบสัมภาษณ์ ” ในประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาเครื่ องมือ
ส าหรั บ การประเ มิ น การศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2545)“สัมมนาการประเมินความก้าวหน้า ผลผลิต และผลกระทบ” ใน
ประมวล สาระชุ ด วิ ช าสั ม มนาการประเมิ น การศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ลั ด ดาวั ล ย์ เพชรโรจน์ ) 2562 .(“สถิ ติ พ รรณนา” เอกสารประมวลสาระชุ ด วิ ช าการวิ จั ย และ
ประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 9. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 1 จานวน 67 หน้า
9.เสนอบทความทางวิชาการ
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2531) "ประสิทธิผลขององค์การ : ปัจจัยที่ควรพัฒนาในกรณีสานักบริการ
ทางวิช าการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลั ยรามค าแหง” เอกสารประกอบการ
สัมมนาการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน สวป .กทม: สานักบริการทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2531 หน้า 26-35.
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ลั ด ดาวั ล ย์ เพชรโรจน์ (2531) “องค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การส าเร็ จ การศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง ” เอกสารการประกอบการประชุ ม ทางวิ ช าการการเสนอ
ผลงานวิจัย ครั้งที่ 1 /31 กทม: สานักวิจัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2531 หน้า 41-51.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2533) “แนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษา” อุดมศึกษาปริทัศน์ ฉบับที่ 5
)สิงหาคม 2533 หน้า 16-17.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2534) “นวตกรรมด้านการบริหารงานมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพการเรียนการ
สอน” เอกสารการประชุมทางวิชาการเนื่องใน วโรกาสสามนักษัตร ในสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กทม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 หน้า 1-13.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2534) “ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ” 20 ปี สวป. กรุงเทพฯ: สานัก
บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2534 หน้า 62-67.
ลั ด ดาวั ล ย์ เพชรโรจน์ (2535) “ห้ อ งสมุ ด กั บ ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ” ส านั ก หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กทม: มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีที่ 7 ฉบับที่ 34 (6 เมษายน)
2535 หน้า 2-4.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2539) “การพัฒนาอุดมศึกษาในสองทศวรรษหน้า” วารสารสุโขทัยธรรมาธิ
ราช ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 )กันยายน- ธันวาคม (2539 หน้า 116-125.
ลั ดดาวัล ย์ เพชรโรจน์ (2544) “การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบ” เอกสารประกอบการฝึก อบรม
หลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและ
พัฒนากับสานักการ ศึกษาต่อเนื่อง นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 หน้า
203-224.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2552) “การประเมินงานวิจัย” แนวทางการสร้างผลงานวิชาการ ฉบับที่ 1
ปี 2552 โครงการอบรมทางวิชาการ สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2557) “รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรีในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” การนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ในการประชุมทางวิ ชาการระดับชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 4
ที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ วันที่ 25 เมษายน 2557.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2559) “การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดชั้นเรียน
ออนไลน์ Class Start ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ ในการ ประชุมทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ”ครั้ง
ที่ 6 มหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์น จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559.
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2. วิชาวิจัยทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ปี 2555-ปัจจุบัน)
3. วิชาสถิติสาหรับวิจัยทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ปี 2557-ปัจจุบัน)
4. ภาวะผู้นาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ปี 2555-ปัจจุบัน)
5. การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ปี 2560)
ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ ผู้สอนวิจัยและสถิติ ระดับปริญญาตรี-โทเอก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเซีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวงศ์เชาวลิตกุล มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช หลั ก สู ต รเทคนิ ค การ
ออกแบบการวิจัย หลักสูตรเลขานุการมืออาชีพ และ หลักสูตรLISREL, HLM และ MPlus
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- ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย สถิติ วิจัยในชั้นเรียน การวัดผลประเมินผล การบริหารจัดการ
ด้านการวางแผน การกาหนดกลยุทธ์
-วิทยากรบรรยายระเบียบวิธีการวิจัย ในโครงการ Research Zone ของ สภาวิจัยแห่งชาติ
(ตั้งแต่ ปี 2548-ปัจจุบัน)
-วิ ท ยากรบรรยาย การสร้ า งข้ อ สอบและการวั ด ประเมิ น ผลระบบทางไกลส าหรั บ การ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปี2550-2554)
-วิทยากรบรรยายเรื่ องการสร้าง Blue Print ส าหรับการวางแผนการออกข้อสอบปรนั ย
อัตนัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปี 2550-2554)
- วิ ท ย า ก ร บ ร ร ย า ย เ รื่ อ ง เ ท ค นิ ค ก า ร ป รั บ ป รุ ง ข้ อ ส อ บ ส า ห รั บ ค ณ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปี2550-2554)
-วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการปรับปรุงข้อสอบสาหรับคณาจารย์ สาหรับคณาจารย์คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปี2549)
-วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการปรับปรุงข้อสอบสาหรับคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ปี 2550-2551)
-วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการปรับปรุงข้อสอบสาหรับคณาจารย์ และสาหรับครูโรงเรียน
ระดับประถมและมัธยม จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( ปี2554,2556)
- วิทยากรบรรยายเรื่อง วิจัยในชั้นเรียนในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555) สภาวิจัยแห่งชาติ
-วิทยากรบรรยายเรื่อง ระเบียบวิธีการวิจัย โครงการ Research Zone(2012): Phase 64
วันที่19 มิถุนายน 2555) สภาวิจัยแห่งชาติ
-วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการสร้างและพัฒนาข้อสอบ บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอลคอนซัล
แทนท์ จากัดในเครือ AA ที่โรงแรมทวาราวดี จ.นครนายก(13-15 พฤษภาคม 2556)
-วิทยากรบรรยายเรื่ อง เทคนิคการปรับปรุงข้อสอบสาหรับคณาจารย์ จัดโดยคณะศิล ป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาหรับบุคคลทั่วไป 23 เมษายน 2556)
- วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการออกแบบการวิจัย มสธ.(29 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน
2556)
-วิทยากรบรรยายเรื่อง ระเบียบวิธีการวิจัย สาหรับอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์ (4-8 มีนาคม 2556)
- วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการใช้ SPSS ส าหรั บ อาจารย์
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีนพรัตน์ (9-11 เมษายน 2556)
-วิทยากรบรรยายเรื่อง -ระเบียบวิธีการวิจัยและเทคนิคการเลือกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยโครงการ Research Zone (2013): Phase 74 (วันที่ 20 เมษายนฤษ 2556) สภาวิจัยแห่งชาติ
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- วิทยากรบรรยายเรื่ อง -เส้ นทางสู่ ความก้าวหน้าการสร้างผลงานด้านการวิจัย ส าหรั บ
นักวิชาการ ,มหาวิทยาลัยรามคาแหง (10-11 มิถุนายน 2556)
-วิทยากรบรรยายเรื่อง ระเบียบวิธีการวิจัยและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับนักศึกษา
ปริ ญญาเอกบริ ห ารธุร กิจ มหาวิทยาลั ยรามคาแหง (กันยายน 2556) และนักศึกษาปริญญาเอก
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (24 ตุลาคม 2556)
- วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการวัดผล สาหรับอาจารย์วิทยาลัยราชพฤกษ์ (1 พฤศจิกายน
2556)
- วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการทาวิจัยในชั้นเรียน สาหรับอาจารย์วิทยาลัยสาระพัดช่างสี่
พระยา (11-12 พฤศจิกายน 2556)
- วิทยากรบรรยายเรื่อง ต้นกล้านักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (26-28
กุมภาพันธ์ 2557) โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก
- วิทยากรบรรยายเรื่อง -การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ โครงการ Research Zone
(2014): Phase 86 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557) สภาวิจัยแห่งชาติ
- วิทยากรบรรยายเรื่อง -เทคนิคการการเขียนบทความวิจัยลงวารสารนานาชาติ สาหรับ
อาจารย์ มทร. กรุงเทพฯ (29 พฤษภาคม 2557) โรงแรมรามาดาแกรนด์
-วิทยากรบรรยายเรื่อง -เทคนิคการสอนและการวัดผล สาหรับอาจารย์วิทยาลัยราชพฤกษ์
(30 พฤษภาคม 2557)
- วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการใช้ โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สาหรับ
อาจารย์และ บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง (24-25 มิถุนายน 2557 )
- วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการใช้ โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สาหรับพระ
นิสิตปริญญาเอกบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (18 กรกฎาคม 2557)
- วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบสาหรับอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
- วิทยากรบรรยายเรื่อง การออกแบบกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย สาหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่สภาวิจัยแห่งชาติ (วันที่ 20 สิงหาคม 2557)
- วิทยากรบรรยายเรื่อง การประเมินบริบทและการดาเนินงานโครงการ การประเมินผลผลิต
และผลกระทบของโครงการโครงการ Research Zone (2015): Phase 97 (วันที่ 18 มีนาคม 2558)
สภาวิจัยแห่งชาติ
- วิทยากรบรรยายเรื่อง “การประเมินโครงการ การเขียนรายงานการประเมินโครงการ”
วิทยาลัยเทคนิคอุดร จ.อุดรธานี วันที่ 14-15 ตุลาคม2558
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- วิทยากรบรรยายเรื่อง - แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการกาหนดประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง โครงการ Research Zone(2016): Phase 108 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559) สภา
วิจัยแห่งชาติ
- วิทยากรบรรยายเรื่อง “การออกแบบการวิจัยด้านการเรียนการสอนและการพยาบาล”
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2559
- วิทยากรบรรยายเรื่อง -การประเมินโครงการ โครงการ Research Zone (2018): Phase
130 (วันที่ 21 มกราคม 2561) สภาวิจัยแห่งชาติ
- วิทยากรบรรยายเรื่อง -Factor Analysis and Path Analysis โครงการ Research Zone
(2018): Phase 134 (วันที่ 24 พฤษภาคม 2561) สภาวิจัยแห่งชาติ
- วิทยากรบรรยายเรื่อง -ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โครงการ Research Zone (2018):
Phase(136) วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สภาวิจัยแห่งชาติ
- วิทยากรบรรยายเรื่อง -ระเบียบการวิธีวิจัย และเทคนิคการเลือกทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย
โครงการ Research Zone (2018): Phase(137) วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สภาวิจัยแห่งชาติ
- วิทยากรบรรยายเรื่อง ระเบียบการวิธีวิจัย และหลักการวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบการเขียน
รายงานการวิจัย ในชั้น เรี ยน โครงการ Research Zone (2018): Phase(148) วันที่ 25 กันยายน
2562 สภาวิจัยแห่งชาติ
11.รางวัลที่ได้รับ
- ข้าราชการดีเด่น
2553 ข้าราชการดีเด่นระดับ 9 ขึ้นไปประจาปี 2553 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศิษย์เก่าดีเด่น
2551 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญประจาปี2551
2552 โรงเรียนมีนบุรีประจาปี 2552
- อาจารย์ดีเด่น
2557 คนดี ศ รี ร าชพฤกษ์ ด้ า นการเสนอผลการวิ จั ยระดั บ นานาชาติข องมหาวิ ท ยาลั ย
ราชพฤกษ์ ประจาปี 2557
2560 คนดีศรีราชพฤกษ์ด้านการสอนดีเด่นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจาปี 2560

- ผลงานวิจัยดีเด่น
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2558 ผลงานวิจัยและพัฒนา นวตกรรมการศึกษาดีเด่น จังหวัดนนทบุรี เรื่อง “ยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ประจาปี
2558 จัดโดยสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตอนบนร่วมกับสานักงานเลขาธิการการสภา
การศึกษา

