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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเพื่อศึกษาแนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศึกษาจากประชากร จ�ำนวน 164 คน ประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงาน
ทางการศึกษา จ�ำนวน 6 คน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน จ�ำนวน 62 คน อาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขา
การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�ำนวน 6 คน และนักศึกษาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปี 2558 - 2559 จ�ำนวน 90 คน โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในการท�ำสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถาม
และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และฐานนิยม
ผลการศึกษาสภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประสานงาน ด้านการวางแผน
ด้านการจัดการองค์การ ด้านการรายงาน ด้านการจัดการบุคลากรในองค์การ ด้านอ�ำนวยงาน และด้าน
การเงินงบประมาณ แนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย พบว่า แนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ใน 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะด�ำเนินการ และระยะประเมินผล มีดังนี้
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1. ระยะเตรียมการ แนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะเตรียมการ ด้านการวางแผน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน สถานศึกษา และนักศึกษา
ควรด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ การวางแผน การก�ำหนดรูปแบบหรือคู่มือการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพ จัดประชุมท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ การจัดปฐมนิเทศ การจัดท�ำ
ปฏิ ทิ น และช่ ว งเวลาในการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ ทางการบริ ห ารการศึ ก ษา ด้ า นการจั ด การบุ ค คล
มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้อาจารย์นิเทศให้ค�ำแนะน�ำ และชี้แจงขอบข่ายงานให้แก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
การวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ ด้านการงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน
งบประมาณการฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาในส่วนของการจัดนิทรรศการ
ปัจฉิมนิเทศ
2. ระยะด�ำเนินการ ด้านการวางแผน มหาวิทยาลัย หน่วยฝึก สถานศึกษา และนักศึกษาควรเข้า
ร่วมการปฐมนิเทศ เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ ให้เข้าใจร่วมกัน มีการพบปะกันเพือ่ ร่วมแก้ปญ
ั หาระหว่าง
การฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการศึกษาร่วมกัน ด้านการจัดการบุคคล ควรมอบหมายให้อาจารย์นเิ ทศ นิเทศ
ติดตาม ให้ค�ำแนะน�ำ และชี้แจงขอบข่ายงานแก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ การน�ำนักศึกษาฝึกปฏิบัติ
การวิชาชีพไปแนะน�ำให้กับหน่วยฝึกหรือสถานศึกษา ด้านการงบประมาณ ควรด�ำเนินการสนับสนุน
งบประมาณ
3. ระยะประเมินผล ด้านการวางแผน มหาวิทยาลัย หน่วยฝึก สถานศึกษา และนักศึกษาควรมี
การประเมินผลร่วมกันตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดหรือตามเครื่องมือในการประเมินผลร่วมกัน ควรด�ำเนิน
การตามแผนการจัดนิทรรศการปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ด้านการจัดการบุคคล ควรก�ำหนด
บุคลากรจัดนิทรรศการปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ด้านการประสานงาน ควรจัดให้มีการเชิญ
บุคลากรจากมหาวิทยาลัย ตัวแทนหน่วยฝึก ตัวแทนสถานศึกษา ในวันจัดนิทรรศการปัจฉิมนิเทศ เพื่อรับ
ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ด้านการงบประมาณ ควรให้การ
สนับสนุนงบประมาณในจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา ด้านการรายงาน ควรมีการจัดท�ำรูปเล่ม
รายงานผลให้กับหน่วยงานหรือสถานศึกษาเพื่อท�ำให้ทราบผลสะท้อนกลับระหว่างนักศึกษาฝึกปฏิบัติ
การวิชาชีพ สถานศึกษา และหน่วยฝึก ควรสรุปผลการจัดนิทรรศการปัจฉิมนิเทศและสังเคราะห์ปัญหา
เพือ่ ให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถน�ำมาใช้ในการแก้ไขต่อการฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพในรุน่ ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: แนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ  การบริหารการศึกษา
Abstract
This thesis has the following objectives: 1) to study the states of professional
practice in educational administration, Chiang Rai Rajabhat University; and 2) to study the
professional practice guidelines for educational administration, Chiang Rai Rajabhat
University. The population was participants consisting of lecturers in educational
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administration, Chiang Rai Rajabhat University, director of education in Chiang Rai, director
of education division, director of the school, director of educational service area, director
of the Office of the Secondary Education Region 36, and the students in master degree
of educational administration, Chiang Rai Rajabhat University Year 2015 - 2016. The
questionnaires and interview were used for data collection. The data was statistic analyzed
by frequency, percentage, mode, and content analysis.
The finding showed that: The states of professional practice in educational administration, Chiang Rai Rajabhat University was found, in overall; the overall picture is
high. The highest average is coordinating, planning, organizing, reporting, staffing, directing,
and budgeting. The professional practice guidelines for educational administration, Ching
Rai Rajabhat University. The finding showed that: there are 3 steps such as preparation,
operation, and evaluation.
1. Preparation; Planning: The University, training places, and students should
conduct a survey of professional practice resources. Planning of the professional practice
guidelines for educational administration. The Seminar on understanding of the professional practice guidelines for educational administration. Making of calendars and timetables for the professional practice guidelines for educational administration. Staffing: The
University should be assigned as the supervisor in advising students. Budgeting: The
University should support the budget for seminar.
2. Operation; Planning: The University, training places, and students should join
in the meeting for understanding about the professional practice guidelines for educational administration. Staffing: The University should be assigned as the supervisor in
advising students and suggesting students to the training places. Budgeting: The University should support the budget for seminar.
3. Evaluation; Planning: The University, training places, and students should
evaluate the results according to the evaluation tool for achieve the same standard Staffing: To set personnel for seminar. Coordinating: The university should be invited to the
training staff and students about the problems and solve the problems how to the professional practice guidelines for educational administration. Budgeting: The University
should support the budget for seminar. Reporting: The University, training places, and
students should have prepared the report. To know the results of training, summary of
seminar, and synthesize the problem. In order to get a solution to the problem and to
be able to use the solution.
Keywords: The professional practice guidelines, Educational administration
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บทน�ำ
ในปัจจุบันโลกและเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การบริหารการศึกษา
เป็นงานส�ำคัญในการวางรากฐานการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการศึกษาของ
ประเทศ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทของการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรสุ ภา การผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามุง่ ให้นกั ศึกษามีความเชีย่ วชาญ
ในศาสตร์ด้านการบริหารตอบสนองความต้องการของสังคม การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาให้มกี ารจัดการฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพให้เป็นระบบและกระบวนการฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทีท่ ำ� อย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องบูรณาการหลักบริหาร ทฤษฎี ให้สอดคล้องกับการน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ให้มีศักยภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถสร้างงานและสร้างโอกาสในการท�ำงานมีคุณภาพ
เหมาะสมกับความเป็นนักบริหาร และสามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมและความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการศึกษา (คู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา, 2559 : 12)
จากการที่ได้ก�ำหนดระยะการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 3 ระยะ ระยะเตรียมการ ระยะด�ำเนินงาน
และระยะประเมินผล ประสบปัญหามากมาย อาทิ การก�ำหนดให้มกี ารฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�ำนักงานมัธยมศึกษา
และส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่หลากหลาย
และแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบริบทและความแตกต่างของสถานที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา จากการทราบถึงสภาพการฝึกปฏิบตั วิ ชิ าชีพทางการบริหารการศึกษาของนักศึกษาและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นฐานระดมความคิดก�ำหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงเป็น
แรงบันดาลใจให้ผู้ศึกษาสนใจท�ำการศึกษาเรื่องนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เชียงราย
เชียงราย

1. เพื่อศึกษาสภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านเนื้อหา
การวิจัย เรื่อง แนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายมีขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้
1.1 สภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1.2 กระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
1.2.1 ระยะเตรียมการ
1.2.2 ระยะด�ำเนินงาน
1.2.3 ระยะประเมินผล
1.3 กระบวนการบริหาร POSDCoRB
1.3.1 Planning (P) คือ การวางแผน
1.3.2 Organizing (O) คือ การจัดองค์การ
1.3.3 Staffing (S) คือ การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน
1.3.4 Directing (D) คือ การอ�ำนวยการ
1.3.5 Coordinating (Co) คือ การประสานงาน
1.3.6 Reporting (R) คือ การรายงาน
1.3.7 Budgeting (B) คือ การงบประมาณ
2. ด้านประชากร
2.1 การศึกษาสภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย มีจ�ำนวน 164 คน โดยก�ำหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1.1 ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผู้อ�ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อ�ำนวยการ
กองการศึกษา จ�ำนวน 6 คน
2.2.2 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน จ�ำนวน 62 คน
2.2.3 อาจารย์คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จ�ำนวน 6 คน
2.2.4 นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ปี 2558 จ�ำนวน 57 คน
2.2.5 นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ปี 2559 จ�ำนวน 33 คน
2.2 การศึกษาแนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการบริหาร
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แนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การศึกษา และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารและผู้บริหารพี่เลี้ยงไม่น้อยกว่า 2 ปี จ�ำนวน 8 คน ดังนี้
2.2.1 ผู ้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา จ�ำนวน 2 คน
2.2.2 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน จ�ำนวน 2 คน
2.2.3 อาจารย์คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จ�ำนวน 1 คน
2.2.4 นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ปี2558 จ�ำนวน 2 คน
2.2.5 นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ปี 2559 จ�ำนวน 1 คน
		
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 1 สภาพการฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1. เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
จ�ำนวน 4 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวกับสภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย โดยแบ่งค�ำถามออกเป็น 3 ส่วน
1.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ผู้ศึกษามีวิธีการสร้างเครื่องมือและหา
คุณภาพเครื่องมือการศึกษา ดังนี้
1.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาสร้างแบบสอบถาม
1.2.2 สร้างแบบสอบถามโดยมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ก�ำหนด
ไว้
1.2.3 น� ำ แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์
1.2.4 น�ำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา ภาษาที่ใช้ และพิจารณาตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ ตรวจความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) ของข้อค�ำถาม
1.2.5 เลือกข้อที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0.67 - 1.00
1.2.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
1.2.7 น�ำแบบสอบถามไปถามกลุ่มนักศึกษาที่มีการออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร
การศึกษา และหน่วยงานร่วมให้การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยพะเยา จ�ำนวน 30 คน น�ำมา
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 116–117) วิเคราะห์โดยใช้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา มีค่าเท่ากับ 0.879
1.2.8 จัดท�ำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน�ำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ผู้ศึกษาด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาสภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามขั้นตอนดังนี้
2.1.1 น�ำแบบสอบถามไปสอบถามประชากรโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของจ�ำนวนผู้ประเมิน
2.1.3 ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
3. การจัดท�ำกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ในขั้ น ตอนการศึ ก ษาสภาพการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ ทางการบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น�ำข้อมูลมาแจกแจงค่าร้อยละและ
ฐานนิยม แล้วน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบบรรยาย
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
การแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ และ
ฐานนิยม
ขัน้ ตอนที่ 2 เพือ่ ศึกษาแนวทางการฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
1. เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับ
แนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1.2 การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
1.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาสร้างแบบสนทนากลุ่ม
1.2.2 สร้างแบบสนทนากลุ่ม โดยน�ำข้อมูลจากการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ขั้นตอนที่ 1 มาเป็นแนวค�ำถามในแบบสนทนากลุ่ม
1.2.3 น�ำแบบสนทนากลุ่มที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์
1.2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสนทนากลุ่มตามข้อเสนอแนะ
1.2.5 จัดท�ำแบบสนทนากลุ่มฉบับสมบูรณ์เพื่อน�ำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
2.1 น�ำแบบสนทนากลุ่มให้ประชากรด้วยตัวเอง
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสนทนากลุ่ม
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แนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2.3 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล จากแบบสนทนากลุ ่ ม ก่ อ นน� ำ ไปวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
เชิงเนื้อหาแบบความเรียง
3. การจัดท�ำกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้น�ำแบบสนทนากลุ่มมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสนทนากลุม่ ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และ
ค่าฐานนิยม
3.2 วิเคราะห์เนื้อหาส�ำคัญจากแบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาแบบความเรียง
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย สรุปได้ดังนี้
1. สภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นระยะ ระยะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเตรียมการ พิจารณา
รายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการประสานงาน ตามล�ำดับ
ระยะที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ระยะด�ำเนินการ พิจารณารายด้าน ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน
ด้านรายงาน ตามล�ำดับ ระยะที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ระยะประเมินผล พิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด คือ ด้านรายงาน ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการงบประมาณ ตามล�ำดับ
2. แนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ศึกษาสรุปผล ดังนี้ ระยะเตรียมการ ด้านการวางแผน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน สถานศึกษา และนักศึกษา
ควรมีการส�ำรวจข้อมูล การวางแผน การก�ำหนดรูปแบบหรือคู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ จัดประชุม
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ การจัดปฐมนิเทศ การจัดท�ำปฏิทินและช่วงเวลาในการ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ด้านการจัดการบุคคล มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้
อาจารย์นิเทศให้ค�ำแนะน�ำและชี้แจงขอบข่ายงานให้แก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ ด้านการงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการฝึกปฏิบัติ
การวิชาชีพให้แก่นักศึกษาในส่วนของการจัดนิทรรศการปัจฉิมนิเทศ ระยะด�ำเนินการ ด้านการวางแผน
มหาวิทยาลัย หน่วยฝึก สถานศึกษา และนักศึกษาควรเข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแก้ปัญหาระหว่างการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเพื่อให้เข้าใจร่วมกัน ด้านการจัดการบุคคล ควรมอบหมาย
ให้อาจารย์นิเทศให้การนิเทศติดตาม ค�ำแนะน�ำ  และชี้แจงขอบข่ายงานแก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
แนะน�ำนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพไปให้กับหน่วยฝึกหรือสถานศึกษา ด้านการงบประมาณ ควรด�ำเนิน
การสนับสนุนงบประมาณ ระยะประเมินผล ด้านการวางแผน มหาวิทยาลัย หน่วยฝึก สถานศึกษาและนักศึกษา
ควรมีการประเมินผลร่วมกันตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดหรือตามเครื่องมือในการประเมินผลร่วมกัน
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ด้านการจัดการบุคคล ควรก�ำหนดบุคลากรจัดนิทรรศการปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ด้านการ
ประสานงาน ควรจัดให้มีการเชิญบุคลากรจากมหาวิทยาลัย ตัวแทนหน่วยฝึก ตัวแทนสถานศึกษา ในวัน
จัดนิทรรศการปัจฉิมนิเทศ เพือ่ รับทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้งานมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ต่อไป
ด้ า นการงบประมาณ ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณในจั ด กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
ด้านการรายงาน ควรมีการจัดท�ำรูปเล่มรายงานผลให้กับหน่วยงานหรือสถานศึกษาเพื่อท�ำให้ทราบผล
สะท้อนกลับระหว่างนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ สถานศึกษา และหน่วยฝึก ควรสรุปผลการจัด
นิทรรศการปัจฉิมนิเทศและสังเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถน�ำมาใช้ใน
การแก้ไขต่อการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในรุ่นต่อไป
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ผู้ศึกษาได้น�ำผลการศึกษาที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการองค์กร ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านการวางแผน ข้อที่ควรปรับปรุง คือ การเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมมาประชุมหารือเพื่อ
รับทราบข้อก�ำหนด กรอบการวางแผน และทิศทางของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
การวางแผนหากมีระบบการวางแผนดี อาศัยข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยเฉพาะสภาพของการปฏิบัติ
งานขององค์กร และมุ่งแก้ปัญหาที่อาศัยสภาพข้อมูลที่องค์กรประสบในหลายเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ สาคร
สุขศรีวงศ์ (2550 : 26–27; อ้างอิงจาก Dalf, 2006 : 45) กล่าวว่า กิจกรรมหลักทางการจัดการแบ่งออก
เป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประการ คือ 1) การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย
การก�ำหนดขอบเขตของธุรกิจ ตัง้ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ตลอดจนก�ำหนดวิธกี ารเพือ่ ให้สามารถด�ำเนิน
งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2) การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบด้วยการจัดบุคคล
แบ่งแผนงาน และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน เพื่อให้องค์กรสามารถด�ำเนิน
การตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนด การวางแผนและการจัดการองค์กรนี้จัดได้ว่า
อยูใ่ นส่วนของการคิดซึง่ เป็นนามธรรมเพือ่ ให้ความคิดนีน้ ำ� ไปสูก่ ารกระท�ำทีส่ ำ� เร็จเป็นรูปธรรมจะต้องอาศัย
สมาชิกในองค์กรซึ่งหมายถึง ตนเองและผู้อื่น ร่วมกันท�ำงาน และเพื่อให้สมาชิกสามารถท�ำงานได้ตาม
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และบรรลุวัตถุประสงค์จะต้องอาศัยกิจกรรมในล�ำดับต่อไปนี้ เรียกว่า การ
ชี้น�ำ 3) การชี้น�ำ (Leading) ประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่องส�ำคัญ คือ ภาวะผู้น�ำ (Leadership) ซึ่งเกี่ยวกับ
การพัฒนาตัวผู้บริหารเอง และการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวกับการชักจูงหรือการกระตุ้นให้ผู้อื่นท�ำงาน
ได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ 4) การควบคุมองค์กร (Controlling) เป็นการควบคุมองค์กรให้
การด�ำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวัง
การจัดการองค์การ (Organizing) พบว่า สภาพการฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าร้อยละอยู่สภาพที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะการก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ของหน่วยฝึกและสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษายังไม่ชัดเจนพอ
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ที่จะน�ำไปสู่การปฏิบัติท�ำให้เกิดการปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน ท�ำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการฝึก
ปฏิบตั กิ ารวิชาชีพไม่เท่ากัน ซึง่ ไม่เป็นไปตามความคิดเห็นของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, สมชาย หิรญ
ั กิตติ, ลัทธิกาล
ศรีวะรมย์ และ คนอื่น ๆ (2545 : 36) กล่าวว่า การจัดองค์การเป็นการจัดโครงสร้างองค์การที่แสดงระบบ
การติดต่อสื่อสารและอ�ำนาจบังคับบัญชาที่เชื่อมต่อคนและกลุ่มคนเข้าด้วยกัน การจัดองค์การจะน�ำไปสู่
การก�ำหนดโครงสร้างองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ได้จากกิจกรรม Focus Group Discussion คือ
การก�ำหนดอาจารย์นิเทศ ผู้บริหารพี่เลี้ยง และบุคลากรในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ และจัดนิทรรศการ
ปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาร่วมกับนักศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลในการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาได้อย่างครอบคลุม
การบริหารงานบุคคล (Staffing) พบว่า สภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าร้อยละอยู่ในสภาพที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะการก�ำหนดระเบียบ
ข้อบังคับ จัดสรรบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยฝึก และนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานที่ฝึก ซึ่งสอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2545
: 73) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลเป็นการก�ำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล เพื่อเป็นกรอบในการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ได้จากกิจกรรม Focus Group Discussion คือ การมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการปัจฉิมนิเทศ และมีการแบ่งงาน หน้าที่ โครงสร้างงาน
ในการจัดนิทรรศการปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาไว้ชัดเจน
การอ�ำนวยการ (Directing) พบว่า สภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ ร้อยละอยูส่ ภาพทีต่ อ้ งมีการพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะการมอบหมาย ให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยฝึก และนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550 : 17) กล่าวว่า การอ�ำนวยการ เป็นการบริหาร
ที่เกี่ยวพันกับการจูงใจ การเป็นผู้น�ำ  และการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ได้จากกิจกรรม Focus Group Discussion คือ การมอบหมายให้
อาจารย์นิเทศ ผู้บริหารพี่เลี้ยงให้ค�ำแนะน�ำ  และชี้แจงขอบข่ายงานให้แก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษาที่ตนเอง
การประสานงาน (Coordinating) พบว่า สภาพการฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าร้อยละอยู่ในสภาพที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะการประสานงานระหว่าง
มหาวิทยาลัย หน่วยฝึก และนักศึกษา เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา เพื่อให้
เกิดความเข้าใจและมีแผนการท�ำงานในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2546 : 65)
กล่าวว่า การประสานงาน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่การวางแผน เรียกว่า ประสานแผน เพื่อให้คนวาง
รูปแบบการท�ำงานตามความรู้ความสามารถ เรียกว่า ประสานคน และประสานความเข้าใจทางความคิด
เรียกว่า การประสานงานความคิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ได้จากกิจกรรม Focus Group Discussion
คือ การประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้บริหารพี่เลี้ยงในการรับผิดชอบต่อการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษาให้มีความชัดเจน การเชิญบุคลากรจากสถานศึกษา หน่วยฝึก นักศึกษา และ

132 วารสาร
2562

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

The Professional Practice Guidelines for Educational Administration,
Chiang Rai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยมาสัมมนาร่วมกัน การได้รับแบบฟอร์มในการประเมินผลที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประสานการประเมินความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพให้แต่ละฝ่ายของหน่วยฝึก
การรายงาน (Reporting) พบว่า สภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก แต่มีค่าร้อยละอยู่ในสภาพที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะการรายงานผลการประเมิน
ร่วมกันของการฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยฝึก และนักศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับ (เฉลิมพล วิรัญ, สินธุ์ สโรบล, สมคิด แก้วทิพย์ และ คนอื่น ๆ, 2554 : บทคัดย่อ) แนวทาง
ที่ได้จากกิจกรรม Focus Group Discussion คือ การสรุปสาระส�ำคัญในแต่ละวันของการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพ โดยการจัดท�ำรูปเล่มรายงานผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา เพื่อท�ำให้ทราบ
ถึงผลสะท้อนกลับระหว่างนักศึกษา สถานศึกษา หน่วยฝึก และมหาวิทยาลัย การได้รับการประเมิน
ทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะการเตรียมการ ระยะด�ำเนินการ และระยะประเมินผล ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ระหว่าง
มหาวิทยาลัย หน่วยฝึก และสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องและให้ทราบผลประเมินที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน
การร่ ว มสรุ ป ผลการจั ด นิ ท รรศการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ ทางการบริ ห ารการศึ ก ษา
เพื่อสังเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถน�ำมาใช้ในการแก้ไขต่อการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพในรุ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การงบประมาณ (Budgeting) พบว่า สภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก แต่มคี า่ ร้อยละอยูใ่ นสภาพทีต่ อ้ งมีการพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะการจัดสรรสือ่ วัสดุอปุ กรณ์
และสนับสนุนงบประมาณในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ วิรัช
นิภาวรรณ (2549 : 24) กล่าวว่า งบประมาณเป็นการบริหารทางการเงินที่เกี่ยวของกับการประมาณการ
ด้านรายได้ และรายจ่ายตลอดจนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการควบคุมการท�ำงานโดยการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่จัดทําเพื่อดูว่าการด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือมีข้อแตกต่างอะไรบ้าง
มากน้อยเพียงใด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ ประชุมวางแผน สร้างความเข้าใจกระบวนการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพระหว่างหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพและนักศึกษา เพื่อก�ำหนดกรอบการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทาง
การบริหารการศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน
2. หน่วยฝึกและสถานศึกษาควรให้การอ�ำนวยความสะดวก และมีความยินดีในการปฏิบัติการ
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของนักศึกษา
3. นักศึกษาควรศึกษาระบบการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา
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และหน่วยฝึก เพื่อไม่ให้เกิดผลเสีย และสามารถเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพได้อย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้ฝึก
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้วิจัยควรมีการศึกษาสภาพของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารระหว่าง
1.1 มหาวิทยาลัยควรให้ความใส่ใจนักศึกษาและมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษาของนักศึกษา
1.2 หน่วยฝึกและสถานศึกษาควรให้ความร่วมมือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา
1.3 นักศึกษาควรมีความเข้าใจในการปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาหรือท�ำให้
เกิดผลและประสบความส�ำเร็จในการปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
2. ผู้วิจัยควรมีการศึกษาแนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และนักศึกษา
รายการอ้างอิง
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