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บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่อง การปรับรื้ออุดมศึกษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

ที่เตรียมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาไทย ศึกษาความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ไทย ศึกษาองค์ประกอบการปรับรื้ออุดมศึกษาไทย ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำาการปรับรื้ออุดมศึกษาไทย

ไปสูก่ารปฏบิตั ิและเปรยีบเทยีบระดบัความเป็นไปได้ในการนำาการปรบัรือ้อดุมศกึษาไทยไปสูก่ารปฏบิตัจิำาแนก

ตามตำาแหน่ง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ใน

การวิจัยเชิงคุณภาพทำาการศึกษาจากการสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลหลักรวม 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มประชาชนทั้งในวัยทำางาน

และผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี กลุ่มผู้จัดการสถานประกอบการ และผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจ ในพื้นที่กรุงเทพฯ  

และปรมิณฑล มผีูใ้ห้ข้อมลูหลกัทกุกลุม่รวม 160 คน สำาหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณ ศกึษาองค์ประกอบการปรบัรือ้ 

อุดมศึกษาไทยด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่าง คือ คณาจารย์และผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา

ไทย จำานวน 1,220 คน และศึกษาความเป็นไปได้ในการนำาการปรับรื้ออุดมศึกษาไทยไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการ

หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้ในการนำาไปสู่การปฏิบัติระหว่าง

ตำาแหน่งงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์และผู้บริหารตั้งแต่หัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดี และคณบดีในสถาบัน

อุดมศึกษา จำานวน 382 คน ด้วยการทดสอบทีแบบตัวอย่างเป็นอิสระกัน ผลการศึกษาการปรับรื้ออุดมศึกษา

ไทย พบว่า 1) พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนผู้เตรียมเข้าสู่การอุดมศึกษารุ่นใหม่ มีความต้องการเรียนสิ่งที่

เห็นผลการนำาไปใช้ได้ในอนาคต การเรียนรู้ที่ตอบสนองประเด็นใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เห็นผลได้อย่าง

รวดเรว็ 2) นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัปัจจบุนัคาดหวงั การเรยีนรูท้ีไ่ม่จำากดัเวลา หรอืจำากดัในห้องเรยีน การเรยีนรู้ 

ที่อยู่บนฐานการใช้เทคโนโลยี และได้ปฏิบัติกับสถานการณ์การทำางานจริง 3) ประชาชนที่สำาเร็จการศึกษา 

ตำา่กว่าปรญิญาตร ีและตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปต้องการการศกึษาทีมุ่ง่การพฒันาตนเอง เพือ่การพฒันางาน
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หรือการพัฒนาสัจธรรมแห่งตน 4) สถานประกอบการต้องการผู้สำาเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ชำานาญการเฉพาะด้าน

และปฏิบัติงานได้ทันที ที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 5) ภาพรวมประเด็นที่ต้องปรับรื้อในการบริหารจัดการ

อุดมศึกษาของไทยจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และสถานประกอบการ รวม 6 ด้าน ได้แก่ นโยบายและ

การบริหาร ผู้เรียน หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ทรัพยากรการเรียนรู้ และกำากับติดตาม

คุณภาพ มีจำานวน 57 ตัวแปร 6) องค์ประกอบการปรับรื้ออุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 

การอุดมศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในอนาคต กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสูตร กลไกที่เอื้อต่อ

การเปลี่ยนแปลงแบบปรับรื้อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการเรียนรู้  

การจดัการเรยีนรู ้ทัง้ 7 องค์ประกอบนีส้ามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรได้ ร้อยละ 76.26 7) ความเป็น

ไปได้ในการนำาองค์ประกอบการปรบัรือ้การบรหิารจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาไทยไปใช้ พบว่า ทัง้ 4 ปัจจยั

มคีวามเป็นไปได้ในระดบัสงูจากมากไปน้อย คอื การปรบัตวัของระบบสารสนเทศในสถาบนั การปรบัตวัของผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสยี การปรบัตวัของอาจารย์ และการปรบัตวัของผูน้ำาทางการศกึษา ตามลำาดบั 8) การเปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลีย่ความเป็นไปได้ในการนำาองค์ประกอบการปรบัรือ้การอดุมศกึษาไทยไปสูก่ารปฏบิตัริะหว่างตำาแหน่งงาน 

พบว่า ผู้บริหารและคณาจารย์ เห็นว่ามีระดับความเป็นไปได้ในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทยไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ: อุดมศึกษา การปรับรื้อในระดับอุดมศึกษา การบริหารการศึกษา

ABSTRACT

 The objectives of this research was to study learning behaviors of the students who 

were entering higher education as well as to study the expectations of people who involved 

in Thailand’s higher education management. It was also aimed to study factors of disruption 

in Thailand’s higher education and to investigate its possibility as well as to compare the  

possible implementation of disruption in higher education management. The study was a mixed 

methods research. The qualitative study was done by observation and in-depth interviews 

with 4 key informant groups, including upper secondary (M6) students, undergraduates, and 

people in general such as working people in the position of managers and executives, and 

elderly people over the age of 60. There were totally 160 informants who lived in Bangkok 

and metropolitan area. The quantitative study was done with factor analysis and a study on its 

possibility. According to factor analysis, a sample of 1,220 participants from faculty members 

and administrators in Thailand’s higher education institutions was taken into consideration. 

Referring to the possible study, mean, standard deviation and comparison of means tests were 

used to analyze the possible implementation of career position. A sample of 382 participants 

from faculty members, heads of departments, deputy deans and deans in Thailand’s higher 
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education institutions was taken with independent samples t-test. The results illustrated as 

follows: (1) New generation of students, who were entering higher education, preferred to 

utilize what they had studied for their future. Also, they were interested in new issues or  

innovative technology that provided quick results. (2) Nowadays university undergraduates have 

expected to study in limited time or even inside the classroom. In addition, they expected 

to have technology base learning and put their knowledge into practice in an actual working  

situation. (3) The graduates or people at lower than Bachelor-degree level needed the  

education that focused on self-improvement ideas for their work or self-actualization. (4) The 

enterprises required the graduates who specialized in their fields and immediately performed 

their competency internationally. (5) Overall, with 57 variables, there were 6 elements of  

disruption in Thailand’s higher education: policy and administration, learners, curriculum, 

teaching method, learning assessment, learning resource, and quality monitoring. (6) Disruption 

in Thailand’s higher education consisted of 7 significant factors: higher education for new 

knowledge era, new curriculum paradigm, mechanism of the disruptive change, learning  

management with technology, life-long learning, learning outcomes, and learning management. 

The deviation of these factors was 76.26 percent. (7) According to the possible implementation 

of disruption in Thailand’s higher education, it was found that 4 factors and their respective 

order were adaptation of information systems in the institutions, adaptation of stakeholders, 

adaptation of teachers, and adaptation of education leaders. (8) The comparison of means tests 

for the possible implementation of career position revealed that administrators and faculty 

members had no different views on the possibility of disruption in Thailand’s higher education.

KEYWORDS: Higher Education, Disruption in Higher Education, Education Administration

บทน�า

 กระแสโลกาภิวัฒน์ ทำาให้เปลี่ยนแปลง 

สิ่งต่างๆ อย่างรุนแรง ทุกทิศทาง อุดมศึกษาก็ได้รับ

ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน แม้ว่าสถาบัน

อุดมศึกษาไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็ตาม 

(ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ, 2554; ธีระพร วีระถาวร, 

2554; Marshall, 2010)

 อดุมศกึษาจงึต้องรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง

แบบปรับรื้อ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิง ปรับ

วิกฤตให้เป็นโอกาสพัฒนาภายใต้ ความคาดหวังของ

สังคม (ชาติชาย คงเพ็ชรประดิษฐ์ และ ธีระวัฒน์  

จันทึก, 2559; เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2558; อุดม  

ทุมโฆษิต, 2544; Robbin & Coulter, 2008)



ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 97

 โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวข้องกับ

โครงสร้าง คน ระบบการผลิต และผลผลิต (Daft, 

2008) แต่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 

21 แตกต่างไปจากเดิม (Kikki, Mantyla, Karhu, 

Hammainen, & Ailisto, 2018) ทั้งการจัดการ

เรียนรู้ (Bass, 2012) และนวัตกรรมในการเรียนรู้ 

(Baker, Bujak, & DeMillo, 2012; Estelami, 2017;  

Seppanen, Dedehayir, & Ortt, 2017) ด้วยบรกิาร

แปลกใหม่ แนวคดิใหม่ ให้คณุค่าใหม่ ทีเ่ป็นทางเลอืก

ใหม่ (Christensen, 2008)

 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 เช่น มหาวิทยาลัยไร้บริเวณ ชั้นเรียน

ไร้ผู้สอน (ธีระพร วีระถาวร, 2554; Franz & Cox, 

2012; Hilmi, 2016) การบรหิารงานทีข่ยายขอบเขต

ไปสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ (ธรีะพร วรีะถาวร, 2554; 

อวริทุธ์ ฉตัรมาลาทอง, สริฉินัท์ สถริกลุ เตชพาหพงษ์, 

และ วราภรณ์ บวรศิริ, 2560) 

 ผลการปรับรื้ออุดมศึกษาในต่างประเทศ

ทำาให้มีการปิดตัวลงของสถาบันอุดมศึกษาจำานวน

มาก ทั้งจากมหาวิทยาลัยและบุคลากรไม่สามารถ 

ปรบัตวัได้ (Christensen, Horn, Caldera, & Soares, 

2011) จึงมีผลกระทบต่ออุดมศึกษาไทยในเวลา

อันรวดเร็ว และอาจรุนแรงถึงขั้นการปิดตัวลงของ

อุดมศึกษาไทยเช่นกัน (บัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2561) 

การรับมือที่ดีที่สุดคือสร้างการยอมรับการปรับตัวให้

กบับคุลากรในมหาวทิยาลยั ทีส่ญูเสยีสถานะแบบเดมิ 

(Ash, 2009; Robbin & Coulter, 2008) สือ่สารการ 

รับมือกับการปรับรื้ อที่ ชัด เจนให ้กับบุคลากร  

(ชาตชิาย คงเพช็รประดษิฐ์ และ ธรีะวฒัน์ จนัทกึ, 2559) 

ในบริบทของไทย ให้สอดคล้องกับความคาดหวัง 

ของประชาชน และความต้องการของสังคม (ธีระพร  

วีระถาวร, 2554) จึงจำาเป็นต้องทำาการศึกษาการ

ปรับรื้ออุดมศึกษาของไทยอย่างเร่งด่วน (ดรุณศักดิ์  

ตติยะลาภะ, 2554; สุขตา เกิดภู่, 2561)

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรทำาการศึกษา การ

ปรบัรือ้อดุมศกึษาไทย เพือ่ให้สถาบนั ผูเ้กีย่วข้อง หรอื

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลสำาหรับการบริหาร

จดัการ การส่งเสรมิ สนบัสนนุ ตลอดจนการให้ข้อมลู

กับบุคลากร ให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ

อุดมศึกษาไทย ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

และการพัฒนาสู ่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี

คุณภาพระดับสากลต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

 การศึกษาเรื่องการปรับรื้ออุดมศึกษาไทย  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

ที่เตรียมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาของไทย 

 2. ศึกษาความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องกับ

การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาต่อการจดัการศกึษา

ในระดับอุดมศึกษาของไทย 

 3. ศึกษาประเด็นที่ต้องถูกปรับรื้อในการ 

อุดมศึกษาไทย

 4. ศึกษาองค์ประกอบการปรับรื้อการ

อุดมศึกษาไทย

 5. ศึ กษาความ เป ็ น ไป ได ้ ใ นการนำ า 

องค์ประกอบการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทยไปสู่การ

ปฏิบัติ

 6. เปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการนำา

องค์ประกอบการปรับรื้ออุดมศึกษาไทยไปสู ่การ

ปฏบิตั ิจำาแนกตาม ตำาแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 การปรับรื้อระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

รนุแรง และต่อเนือ่ง (Kikki et al., 2018) สิง่ทีผ่ลกัดนั

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือการเติบโตของเทคโนโลยี

สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 (ธีระพร วีระถาวร, 

2554; Puncreobutr, Dhamasiri, Suwanaruji, & 

Dwiptendra, 2018) 

 เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 มี 2 ประเภท

คือ เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

หรือบริการให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบการทำางาน

แบบเดิม และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการปรับรื้อ  

ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีรูปลักษณ์แบบ

ใหม่ ใช้งานง่าย มีประโยชน์มากขึ้น ด้วยการทำางาน

แบบใหม่ ระบบและกลไกใหม่ๆ (Christensen & 

Rayno, 2003) 

 การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการ

ปรับรื้อ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพหลายล้านเท่า แต่

มีต้นทุนลดลงเป็นพันเท่าตัว ส่งผลให้เกิดการปรับรื้อ

ทางการตลาดและสังคม (Christensen & Rayno, 

2003) ด้วยวิธีคิดใหม่ ใช้โอกาสใหม่ๆ มุมมองใหม่  

นำาไปสู่การปรับรื้อทั้งด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ 

สังคม และการศึกษา (Christensen, 2008) 

 แรงกดดันในการปรับรื้อการอุดมศึกษา  

มีสาเหตุ 3 ประการ คือ (Christensen, 2008;  

Christensen & Eyring, 2008; Christensen et al., 

2011; Hilmi, 2016) 

 1. สภาพผู้เรียนอุดมศึกษาเปลี่ยนแปลงไป 

ผู้ที่เข้าศึกษาในอุดมศึกษาในระยะต่อไปจะมีความ

เป็นคนพื้นเมืองดิจิทัล (Digital Native) ที่มีความคิด

อสิระ สามารถปรบัตวัเข้ากบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ได้อย่าง

รวดเร็ว ดังนั้นการเรียนรู้จึงเปลี่ยนรูปไป ที่ไม่ขึ้นกับ

สถานที่และเวลาอีกต่อไป 

 2. เทคโนโลยีที่ก ้าวหน้าเปลี่ยนแปลง

สู ่ยุคดิจิทัล ทำาให้เกิดเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และ

นวัตกรรมใหม่อย่างมากมาย โครงสร้างพื้นฐานมี

การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้น อุดมศึกษา

จึงจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้รองรับการเรียนรู้ผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 3. ความต ้องการของตลาดแรงงานที่

เปลี่ยนแปลงไปทั้งเนื้อหาและวิธีการทำางาน องค์การ

เปลีย่นรปูแบบไปเป็นองค์การแบบดจิทิลั มธีรุกจิแบบ

ใหม่ มีปฏิบัติการแบบใหม่ๆ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้

ของอดุมศกึษาแบบเดมิจงึไม่ตอบรบักบัความต้องการ

ของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง

 แนวคิดการปรับรื้อสถาบันอุดมศึกษา 

จึงประกอบด้วย นวัตกรรมในการจัดอุดมศึกษา 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบใหม่ที่ตอบสนองสังคม

ดิจิทัล และการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนที่

เปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานยุค

ดจิทิลั (Christensen, 2008; Christensen & Eyring, 

2008)

 สำาหรบัแนวคดิการเตรยีมการรบัมอืการปรบั

รื้ออุดมศึกษาไทย เป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาคำานึงถึงการเตรียมคนไทยไป

สู่ศตวรรษที่ 21 (Puncreobutr et al., 2018) ด้วย

การจดัการเรยีนรูอ้ย่างมเีป้าหมาย เน้นใช้ความรูส้ร้าง

นวัตกรรมที่ตอบสนองกระแสโลก พัฒนาอาชีพรับ

การเปลี่ยนแปลง ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

ทางการศึกษา (บัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2561)

 ลักษณะการปรับรื้อในระดับอุดมศึกษาไทย 

จึงมุ่งการปรับรื้อตั้งแต่เป้าหมายการผลิตกำาลังคน 

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนบทบาท

ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู ้ (อุดม คชินทร, 

2561)
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ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม ทั้งการวิจัย

เชงิคณุภาพ และการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยการวจิยัเชงิ

คุณภาพผู้วิจัยทำาการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร 

การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก  

ทีไ่ด้จากเทคนคิสโนบอลล์ (Snowball) ประกอบด้วย 

กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 40 คน 

กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1-4 จำานวน 40 

คน กลุ่มประชาชน จำานวน 40 คน และกลุ่มผู้จัดการ

สถานประกอบการ ผู้จัดการโรงงาน ผู้บริหารองค์กร

ภาคธรุกจิ จำานวน 40 คน ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ เป็นเครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้จากการ

วิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการปรับรื้ออุดมศึกษาใน

ต่างประเทศ ประกอบด้วย 1) แบบสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ ใช้เก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเรียนรู้ ใช้เก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที ่6 แบบสมัภาษณ์เชงิลกึเกีย่วกบัความคาดหวงัของ

ผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ของไทย ใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย 

กลุ ่มประชาชน กลุ ่มผู ้จัดการสถานประกอบการ  

ผู้จัดการโรงงาน ผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจ 3) แบบ

วเิคราะห์และแบบบนัทกึข้อมลูเกีย่วกบัประเดน็ทีต้่อง

ถกูปรบัรือ้ในการอดุมศกึษาไทย ใช้เกบ็ข้อมลูกบักลุม่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักศึกษามหาวิทยาลัย 

กลุ ่มประชาชน กลุ ่มผู ้จัดการสถานประกอบการ  

ผู้จัดการโรงงาน ผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจ ข้อมูล

ที่ได้รับทำาการตรวจสอบแบบสามเส้า นำามาทำาการ

วิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา และ

โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ เลขที่ 012/2017

 สำาหรับการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วย  

การศึกษา ใน 2 ขั้นตอน คือ

 1. การศึกษาองค์ประกอบการปรับรื้อ

การอุดมศึกษาไทย ประชากร คือ คณาจารย์และ 

ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของ

ไทย จำานวน 74,249 คน (สำานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา, 2560) กลุ่มตัวอย่าง คือ คณาจารย์

และผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ

การปรับรื้ออุดมศึกษา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 

(Systematic Random Sampling) ตามประเภท

มหาวิทยาลัย ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่าง 1,220 คน 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ คอื แบบสอบถามประเดน็ทีต้่องถกูปรบั

รื้อในการอุดมศึกษาไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีลักษณะ

เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั โดยให้คะแนน 

1 หมายถงึ ปรบัรือ้น้อยทีส่ดุ และ คะแนน 5 หมายถงึ 

ปรับรื้อมากที่สุด จำานวน 6 ด้าน รวม 57 ข้อคำาถาม 

ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน 

พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่ามีค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้น 

นำาไปทดลองใช้กับคณาจารย์และผู้บริหารที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน พบว่าแบบสอบถาม 

มีค่าอำานาจจำาแนก 0.56-0.84 มีค่าความเชื่อมั่น 

0.91 จึงนำาแบบสอบถามที่ได้ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่างโดยการส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์  

ที่มีการแนบซองตอบกลับทางไปรษณีย์ ข้อมูลที่ได้

รับจากแบบสอบถามทำาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของข้อมูลโดยการใช้ดัชนีเคเอ็มโอ 

(Kaiser-Meyer-OIkin Measure of Sampling 

Adequacy: KMO) ทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปร

ต่างๆ (Bartlett’s Test of Sphericity) ตรวจสอบ



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
100

ความแปรปรวนของแต่ละตัวแปร โดยพิจารณาจาก

ค่าความร่วมกันของตัวแปร (Communality) สกัด

องค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(Principal Component Analysis) และหมุนแกน

องค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) 

ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) 

 2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำาไป

สู่การปฏิบัติ และการศึกษาเปรียบเทียบความเป็น

ไปได้ในการนำาองค์ประกอบการปรับรื้อการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษาไทยไปสู่การปฏิบัติ จำาแนก

ตามตำาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ประชากรที่ 

ใช้ในการศกึษา คอื ผูบ้รหิารและคณาจารย์ในสถาบนั

อดุมศกึษาภาครฐัและเอกชนของไทย จำานวน 74,249 

คน (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560) 

กลุม่ตวัอย่าง คอื ผูบ้รหิารในสถาบนัอดุมศกึษา ได้แก่ 

ผูบ้รหิารในระดบัหวัหน้าสาขาวชิา รองคณบด ีคณบดี 

และคณาจารย์ในสาขาวิชา/คณะเดียวกับผู้บริหาร  

ซึง่เป็นผูน้ำานโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิในกรงุเทพฯ และ 

ปริมณฑล กลุ ่มตัวอย่างได้จากตารางเครจซีและ 

มอร์แกน (ประสบชยั พสนุนท์, 2557) จำานวน 382 คน 

สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบ่งชั้น โดยใช้ตำาแหน่งของ 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชัน้ เครือ่งมอื 

ที่ใช้ คือ แบบสอบถามความเป็นไปได้ในการนำา 

องค์ประกอบการปรับรื้ออุดมศึกษาไทยไปสู ่การ

ปฏิบัติที่ผู้วิจัยจัดทำาขึ้น มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม

ประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้คะแนน 1 หมายถึง 

นำาไปสูก่ารปฏบิตัไิด้น้อยทีส่ดุ และ คะแนน 5 หมายถงึ 

นำาไปสู่การปฏิบัติได้มากที่สุด มีข้อคำาถาม 4 ด้าน 

รวม 19 ข้อคำาถาม ตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ

จำานวน 5 ท่าน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

พบว่ามค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60-

1.00 จากนั้น นำาไปทดลองใช้กับคณาจารย์และ 

ผู ้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน 

ที่ ไม ่ ใช ่กลุ ่มตัวอย ่าง จำานวน 30 คน พบว ่า

แบบสอบถาม มีค่าอำานาจจำาแนก 0.47-0.86 มีค่า

ความเชื่อมั่น 0.90 จึงนำาแบบสอบถามที่ได้ไปเก็บ

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยการส่งแบบสอบถามไป

ทางไปรษณย์ี ทีม่กีารแนบซองตอบกลบัทางไปรษณย์ี 

ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากแบบสอบถามทำาการวเิคราะห์ข้อมลู

ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบทีแบบตัวอย่างเป็นอิสระกัน ต่อไป 

 ผู ้วิจัยได้ทำาการเก็บข้อมูลในช่วง เดือน 

มกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ผลการศึกษา

 จากการศึกษาได้ผลการศึกษา ดังนี้

 1. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู ้ของ

นักเรียนที่เตรียมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาของไทย

 จากการศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนหนึ่ง

จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนหนึ่งจะศึกษา

ต่อในระดับอาชีวศึกษา และมีอีกส่วนหนึ่งที่จะหา

ประสบการณ์เพื่อค้นหาตัวเอง ก่อนตัดสินใจในการ

ศึกษาต่อ ต่อไป

 กลุม่นกัเรยีนทีมุ่ง่ศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา 

ส่วนมากศึกษาเพิ่มในโรงเรียนกวดวิชา เป็นการหา 

เทคนิคในการทำาข้อสอบเพื่อการสอบคัดเลือก ทั้งใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำานวณและไม่เกี่ยวข้อง

กับการคำานวณ นอกจากโรงเรียนกวดวิชาแล้ว แหล่ง 

ทีใ่ช้เรยีนรูเ้พือ่เตรยีมสอบเข้ามหาวทิยาลยั คอื แหล่ง

ความรู้ทางสื่อสังคมออนไลน์ 

 ดังนั้น ในภาพรวมพฤติกรรมการเรียนรู้ของ

นกัเรยีน ทีเ่ตรยีมเข้าสูอ่ดุมศกึษารุน่ใหม่ มพีฤตกิรรม

การเรียนรู ้ในสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง มีความ

อดทนตำ่าในการเรียนพื้นฐานความรู้ซึ่งยังไม่เห็นผล
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การนำาไปใช้ได้ในอนาคต มีการใช้เทคโนโลยีเป็น

เครือ่งมอืในการเรยีนรู ้ทัง้ในห้องเรยีนและตอบสนอง

ในการประยุกต์ใช้งาน สนใจการเรียนรู้ในประเด็น

ใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ต้องการได้คำาตอบหรือ

เห็นผลสำาเร็จในเวลาอันสั้น ต้องการโปรแกรมหรือ

ระบบ (Application) ที่สร้างสถานการณ์จำาลอง 

(Simulation) ในการเรียนรู้ ต้องการการเรียนรู้แบบ

ห้องเรยีนเสมอืนจรงิ มรีะบบรองรบัการจดัการเรยีนรู้ 

(Platform) ที่สามารถเรียนรู ้ ผ ่ านอุปกรณ ์/ 

เครือ่งมอืสือ่สารส่วนบคุคล (Smart phone/Tablet) 

เป็นต้น

 2. การศกึษาความคาดหวงัของผูเ้กีย่วข้อง 

กบัการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาต่อการจดัการ

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย

  2.1 การศึกษาความคาดหวังของ

นักศึกษาต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ

ไทย

    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คาดหวังว่าการได้รับ

เอกสารการบรรยายของอาจารย์ล่วงหน้า เพื่อศึกษา

ได้ทางอุปกรณ์การสื่อสาร และสามารถจดบันทึกใน

อปุกรณ์การสือ่สารได้ในขณะทีอ่าจารย์กำาลงับรรยาย

    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คาดหวังว่าได้รับการ 

เรียนรู ้ที่ไม่จำากัดเวลา/จำานวนชั่วโมงในการเรียน 

หรือจำากัดการเรียนในห้องเรียน คาดหวังการจัดการ

เรียนรู้ที่อยู่บนฐานเทคโนโลยีสื่อสาร ที่สื่อสารกับ

อาจารย์เป็นการเรียนแบบทางไกลได้ มีการเรียน

รู ้ผ ่านอุปกรณ์/เครื่องมือสื่อสารส่วนบุคคลผ่าน 

สื่อมัลติมีเดีย ผ่านโปรแกรมสร้างสถานการณ์จำาลอง  

มห้ีองเรยีนเสมอืนจรงิ มรีะบบปัญญาประดษิฐ์ ร่วมใน

การจัดการเรียนการสอน/การตรวจผลงานการเรียนรู้ 

โดยให้วดัผลการเรยีนรูจ้ากผลงานทีเ่กดิจากการเรยีนรู้ 

หรือจากการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

หรือจากผลการพัฒนาการทำางาน

  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คาดหวังว่าจะได้

เรียนในสิ่งที่ตนสนใจ ในรายวิชาใหม่ๆ ที่สนใจและ

ไม่จำาเป็นต้องเรียนเหมือนกันทั้งห้อง วิชาที่เรียน

ต้องเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองที่ผู้เรียนร่วม

ออกแบบการเรยีนกบัสถาบนัได้ และตอบสนองความ 

สามารถเฉพาะของแต่ละบคุคล เพือ่เป็นผูป้ระกอบการ 

ในอนาคต สามารถเรียนข้ามสถาบันได้ ผ่านระบบ

เครือข่ายกับสถาบันที่ชำานาญเฉพาะด้าน และควร

เน้นให้เกิดความสามารถในการผลิตนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คาดหวังว่าจะได้

เรียนรู้จากข้อเท็จจริง/สถานการณ์จริง ลงมือปฏิบัติ

กบัสถานการณ์การทำางานจรงิตามศาสตร์ทีต่นศกึษา 

คาดหวังว่าอาจารย์ออกแบบสถานการณ์การเรียนรู้ 

ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ให้ความ

สำาคัญกับผลที่เกิดจากการเรียนรู้ และปรับการวัด

และประเมินผลจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากผลงานหรือ

การทำางานจรงิ คาดหวงัว่าจะได้เรยีนรูเ้พือ่เป็นผูส้ร้าง

องค์ความรูท้ีย่งัไม่เกดิขึน้ในปัจจบุนั ทีเ่ป็นผลจากการ

พัฒนาคนในทุกทักษะที่จำาเป็น

  ดังนั้น ในภาพรวมนักศึกษาที่อยู ่ใน

มหาวิทยาลัยในปัจจุบันคาดหวัง การเรียนรู้ที่เรียนรู้

ได้ทกุทีท่กุเวลา ต้องการเรยีนรูผ่้านเทคโนโลย ีและได้

ปฏบิตักิบัสถานการณ์การทำางานจรงิ หลกัสตูรทีส่อน

สามารถตอบสนองได้ทั้ง การพัฒนาคนที่มีศักยภาพ

สงูสำาหรบัเศรษฐกจิ 4.0 ทีเ่น้นการผลตินวตักรรมและ

เทคโนโลยี และตอบสนองการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  

ที่เน้นความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการพัฒนาคนใน

ทุกทักษะที่จำาเป็น และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้

ที่ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
102

  2.2 การศึกษาความคาดหวังของ

ประชาชน ทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา

ของไทย

  ประชาชนทีอ่ายนุ้อยกว่า 40 ปี คาดหวงั 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาอาชีพ ผ่านระบบสารสนเทศใน

การจัดการเรียนการสอน หรือการเรียนแบบทางไกล  

ให้มีความรู ้ใหม่และทักษะที่จำาเป็นในการทำางาน

ใหม่ๆ ในการพัฒนางานเดิมหรือเพื่อการเปลี่ยนงาน 

โดยวัดผลการเรียนรู้จากผลการพัฒนาการทำางาน

  ประชาชนที่อายุ 40-60 ปี คาดหวังการ

จัดการศึกษาที่ตอบสนองความสามารถเฉพาะของ

แต่ละบุคคล ที่เติมเต็มความรู้หรือทักษะที่เกิดจาก

การเปลีย่นแปลงของสงัคม ทัง้การศกึษาแบบปรญิญา

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเตรียมการ

รองรบัสิง่ทีย่งัไม่เกดิขึน้ในปัจจบุนั ทีใ่ห้ความสำาคญัใน 

การเรียนรู้ทุกมิติ โดยจัดการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์/

เครือ่งมอืสือ่สารส่วนบคุคล และวดัผลการเรยีนรูจ้าก

ผลการพัฒนาการทำางาน

  ประชาชนทีอ่ายมุากกว่า 60 ปี คาดหวงั 

ว่า การจัดการศึกษาทั้งแบบมีปริญญา และไม่มี

ปริญญา เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การพฒันาคณุภาพชวีติ และจดัการศกึษาทีต่อบสนอง

กลุม่ผูส้งูอาย ุหรอืผูท้ีเ่กษยีณแล้ว เพือ่รองรบังานใหม่

สำาหรับสังคมผู้สูงอายุ

  ประชาชนที่สำาเร็จการศึกษาตำ่ากว่า

ระดบัปรญิญาตร ีคาดหวงัการศกึษาเพือ่พฒันาอาชพี  

การศึกษาที่สามารถสะสมรายวิชา เพื่อรับปริญญา

เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร โดยวัดผลการเรียนรู้จาก

ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้

  ประชาชนทีส่ำาเรจ็การศกึษาตัง้แต่ระดบั 

ปริญญาตรีขึ้ น ไป คาดหวั งการใช ้ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการให้ความรู้ วัดผลการเรียนรู้ และ

ออกใบรับรองผลการเรียนรู ้ ที่มีระบบรองรับการ

จัดการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรแบบครบวงจร 

  ดังนั้น ในภาพรวมประชาชนคาดหวัง

การเรียนรู้ในทุกมิติ ทุกช่วงวัย ให้เป็นวัฒนธรรม

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งการศึกษาแบบมีปริญญา ไม่มี

ปริญญา หรือแบบปริญญาไม่เต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนา

ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.3 การศึกษาความต้องการของ

สถานประกอบการที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาของไทย

  สถานประกอบการกลุม่บรกิาร คาดหวงั

ความเป็นเลศิเฉพาะทางของแต่ละสถาบนั พฒันาคน

ที่มีศักยภาพสูงตามการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 รองรับ

การเปลี่ยนแปลงความรู ้และเทคโนโลยีของสังคม 

สถาบันอุดมศึกษามีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 

ที่โปร่งใส หน่วยงานกำากับดูแลปรับปรุง ระเบียบที่

เป็นข้อจำากัดการเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหาที่ขัดขวาง

การพัฒนา เผยแพร่ผลการดำาเนินการของสถาบันฯ 

ต่อผู้บริโภค/สาธารณชนให้ทันเหตุการณ์ และมีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาให้ทันสมัยและทันการ

เปลี่ยนแปลง

  สถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม 

คาดหวังการจัดการศึกษาที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

หลักสูตรพัฒนาคนที่มีศักยภาพสูงที่เน้นนวัตกรรม

และเทคโนโลยี ร่วมออกแบบกับหน่วยงานผู ้ใช้

บณัฑติ สถาบนัอดุมศกึษามกีลไกการควบคมุ ตดิตาม  

ตรวจสอบที่โปร่งใส หน่วยงานกำากับดูแลปรับปรุง

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามมาตรฐานการ

ศกึษาสากล การประเมนิคณุภาพทีส่ะท้อนถงึคณุภาพ

การศกึษาอย่างแท้จรงิ รฐัควรสร้างระบบผลตอบแทน

ในความร่วมมือจัดการศึกษาของภาคเอกชน/สถาน

ประกอบการ
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  ในภาพรวมสถานประกอบการ เห็นว่า

ควรจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งผู้สำาเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่ประกอบอาชีพ

ในสถานประกอบการ ต้องการผู้สำาเร็จการศึกษาที่

เป็นผู้ชำานาญการเฉพาะด้านและปฏิบัติงานได้ทันที 

ที่แข่งขันได้กับนานาชาติ โดยสถาบันอุดมศึกษาต้อง

มีการดำาเนินงานที่โปร่งใส หน่วยงานกำากับดูแลต้อง

เปลี่ยนบทบาทไปสู ่การส่งเสริมหรือแก้ปัญหาให้

สถาบันมีมาตรฐานการศึกษาสากล 

 3. การศึกษาประเด็นที่ต้องถูกปรับรื้อ 

ในการจัดการการอุดมศึกษาไทย

 ประ เด็นที่ ต ้ อ งปรับรื้ อ ในการจัดการ 

การอุดมศึกษาไทย มีจำานวนรวม 6 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านนโยบายและการบริหารงาน ประกอบ

ด้วย 10 ประเดน็ คอื จดัการศกึษาเพือ่พฒันาศกัยภาพ 

คนไทย พลโลก พัฒนาอาชีพ สร้างวัฒนธรรมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งแบบมีปริญญา ไม่มีปริญญา 

และแบบปริญญาที่ไม่เป็นทางการ ที่สามารถสะสม

รายวิชาได้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทางที่ 

ตอบสนองความสามารถเฉพาะของแต่ละบคุคล และ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 ด้านผู ้เรียน ประกอบด้วย 8 ประเด็นที่

เกี่ยวกับผู ้เรียนเป้าหมาย คือ ผู ้สำาเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่ประกอบอาชีพแล้ว  

ที่ต้องการความรู ้ทั้งเพื่อพัฒนางานเดิม เพื่อการ

เปลี่ยนงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 

หรือผู้ที่เกษียณแล้ว เพื่อรองรับงานใหม่สำาหรับผู้สูง

อายุ หรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สนใจทั่วไป 

ที่ต้องการศึกษาเพี่อเตรียมการรองรับสิ่งที่ยังไม่เกิด

ขึ้นในปัจจุบัน 

 ด้านหลักสูตร ประกอบด้วย 14 ประเด็น

คือ เป็นหลักสูตรสำาหรับภาคการผลิต สอดคล้อง

การพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นการผลิตนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ตอบสนองการเรียนรู ้เป็นรายบุคคล

ได้ เน้นความรู ้และทักษะที่จำาเป็นในการทำางาน  

บูรณาการศาสตร์ที่หลากหลาย สามารถเรียนข้าม

สาขาวชิาหรอืคณะวชิาหรอืสถาบนัได้ เป็นหลกัสตูรที่

ร่วมออกแบบกบัผูใ้ช้บณัฑติ ทีผู่เ้รยีนร่วมออกแบบกบั

สถาบนัได้ เรยีนได้ทกุช่วงวยั พฒันาคนในทกุทกัษะที่

จำาเป็น สร้างองค์ความรูท้ีย่งัไม่เกดิขึน้ ตามความเป็น

เลิศของสถาบัน

 ด้านการเรยีนการสอน การวดัผลประเมนิผล 

ประกอบด้วย 10 ประเด็น คือ จัดการเรียนรู้จาก

ข้อเท็จจริง/สถานการณ์จริง/แหล่งงาน ไม่เน้นการ

เรยีนในห้องเรยีน/จำานวนชัว่โมงในการเรยีน ให้ความ

สำาคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ อาจารย์เป็นผู้ออกแบบ

สถานการณ์การเรียนรู้ มีการเรียนรู้ทุกมิติการเรียนรู้ 

และทุกช่วงวัย วัดผลการเรียนรู้จากผลที่เกิดจากการ

เรียนรู้ ประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหา และการ

พัฒนางาน

 ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 

ประเด็น คือ ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการเรียน

การสอน เช่น สื่อมัลติมีเดีย ห้องเรียนเสมือนจริง 

สถานการณ์จำาลอง จัดการเรียนรู ้ผ ่านอุปกรณ์/

เครื่องมือสื่อสารส่วนบุคคล มีในการจัดการเรียนรู้ 

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการให้ความรู้ วัดผลการ

เรียนรู้ และออกใบรับรองผลการเรียนรู้ ใช้ระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ ร่วมในการจัดการเรียนการสอน/ 

การตรวจผลงานการเรยีนรู ้มรีะบบการสือ่สารรองรบั

การจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรแบบครบวงจร

 ด้านการกำากับติดตามคุณภาพ ประกอบ

ด้วย 7 ประเด็น คือ สถาบันมีการควบคุม ตรวจสอบ

ที่โปร่งใสและทันสมัย ต้นสังกัด (สกอ.) ปรับปรุง

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ เป ็นข้อจำากัดในการ
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เปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหาที่ขัดขวางต่อการพัฒนา

สถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาสากล  

เผยแพร่ผลการดำาเนินการของแต่ละสถาบันให้

ทันสมัย การประเมินคุณภาพการศึกษาทันการ

เปลี่ยนแปลง และภาครัฐสร้างระบบผลตอบแทน 

ในความร่วมมือจัดการศึกษาของภาคเอกชน/สถาน

ประกอบการ

 ประเด็นที่ต้องปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย 

จำานวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 57 ตัวแปร ที่ได้จาก 

ขัน้ตอนที ่3 นี ้นำาไปทำาการหาค่าเฉลีย่ พบว่า ค่าเฉลีย่

ของตัวแปรทุกตัวอยู่ในระดับ สูง-สูงมาก จึงนำาไปใช้ 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป

 4. การศึกษาองค์ประกอบการปรับรื้อ 

การอุดมศึกษาไทย

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

  4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบครั้ง

ที่ 1 ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก หมุนแกน

องค์ประกอบแบบมุมฉาก ด้วยวิธีแวริแมกซ์ ได้ 

องค ์ประกอบทั้งสิ้น 10 องค ์ประกอบ โดยมี 

องค์ประกอบที่คลุมเครือ มีจำานวนตัวแปร 7 ตัวแปร 

คอื มค่ีานำา้หนกัตวัประกอบสงูใน 2 องค์ประกอบขึน้ไป 

หรือมีค่าไม่ถึง 0.50 บนองค์ประกอบใดๆ แสดงว่า

ตัวแปรแต่ละตัว มีนำ้าหนักองค์ประกอบที่เฉพาะและ

องค์ประกอบที่คลาดเคลื่อนของตนเองตำ่า ผู้วิจัยจึง

ตัดตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปรออกแล้วทำาการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบใหม่

  4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบครั้งที่ 

2 เป็นการนำาตัวแปรที่เหลือ 50 ตัวแปร ไปวิเคราะห์ 

องค์ประกอบด้วยวธิเีดมิ ได้องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ 

แต่ละองค์ประกอบมีค่าไอเกนมากกว่า 1.0 มีตัวแปร

ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป และมีค่านำ้าหนักตัวประกอบ

แต่ละตัวแปรเกิน 0.50 ซึ่งได้ทดสอบนัยสำาคัญของ

ค่านำา้หนกัตวัประกอบแล้ว พบว่า นำา้หนกัตวัประกอบ

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิเคราะห์

ในองค์ประกอบแต่ละตัว ผู ้วิจัยได้ตั้งชื่อแต่ละ 

องค์ประกอบที่สามารถอธิบายตัวแปรในแต่ละ 

องค์ประกอบ และแสดงตวัแปรในแต่ละองค์ประกอบ  

ทั้ง 7 องค์ประกอบ ดังนี้

  องค์ประกอบที่ 1 เป็นองค์ประกอบที่ 

บรรยายได้ด้วยตัวแปร 14 ตัวแปร มีค่านำ้าหนัก 

องค์ประกอบ 0.536-0.876 ตวัแปรทีไ่ด้ คอื 1) จดัการ 

ศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย 2) จัดการศึกษา 

เพือ่พฒันาพลโลก 3) จดัการศกึษาเพือ่สร้างวฒันธรรม

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 4) มกีลไกในการพฒันาทีร่องรบั

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม 5) ผู้เรียน

คือ ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

6) หลกัสตูรพฒันาคนทีม่ศีกัยภาพสงูสำาหรบัภาคการ 

ผลติ 7) สามารถเรยีนข้ามสถาบนัได้ ผ่านระบบเครอืข่าย 

สถาบันที่ชำานาญเฉพาะด้าน 8) ร ่วมออกแบบ

หลักสูตรกับหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 9) ผู้เรียนร่วม

ออกแบบหลักสูตรกับสถาบันได้ 10) หลักสูตรพัฒนา 

คนในทกุทกัษะทีจ่ำาเป็น 11) หลกัสตูรสร้างองค์ความรู้ 

ที่ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 12) หลักสูตรเกิดจากการ

วจิยัและพฒันาตามความเป็นเลศิของสถาบนั 13) เกดิ 

วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 14) บทบาทของ

อาจารย์เป็นผู้ออกแบบสถานการณ์การเรียนรู้ เมื่อ

พิจารณาลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว เห็น

สมควรตั้งชื่อ องค์ประกอบนี้ว่า องค์ประกอบด้าน

อุดมศึกษาเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในอนาคต 

ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันกำาหนดองค์ประกอบด้วย 

ค่านำา้หนกั 18.906 และเมือ่เทยีบกบัความแปรปรวน 

ร ่วมทั้ งหมด คิดเป ็นร ้อยละ 37.81 ของ 7  

องค์ประกอบ
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 องค์ประกอบที่  2 เป ็นองค์ประกอบที่

บรรยายได้ด้วยตัวแปร 13 ตัวแปร มีค่านำ้าหนัก 

องค์ประกอบ 0.603-0.828 คือ 1) จัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาอาชีพ 2) จัดการศึกษาทั้งแบบมีปริญญา และ

ไม่มีปริญญา 3) จัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

เฉพาะทางของสถาบัน 4) จัดการศึกษาที่ตอบสนอง

ความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล 5) ผู้เรียน คือ

ผู ้ประกอบอาชีพแล้ว ต้องการความรู ้เพิ่มเติมให้ 

ทันสมัย 6) ผู้เรียน คือ ผู้ประกอบอาชีพแล้ว ต้องการ

ความรู้เพื่อพัฒนางานเดิม 7) หลักสูตรพัฒนาคนที่มี

ศกัยภาพสงูตามการพฒันาเศรษฐกจิ 4.0 8) หลกัสตูร

ตอบสนองการเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้ 9) หลักสูตรที่

ให้ความรู ้หรอืทกัษะ ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของ

สังคม 10) หลักสูตรที่เน้นความรู้และทักษะที่จำาเป็น

ในการทำางาน 11) หลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ที่

หลากหลายที่เรียนข้ามสาขาวิชาหรือคณะวิชาได้  

12) การจัดการเรียนรู้จากข้อเท็จจริง/สถานการณ์

จริง 13) จัดการเรียนรู้ทุกมิติ เมื่อพิจารณาลักษณะ 

ของตัวแปรแต ่ละตั วแล ้ว  เห็นสมควรตั้ งชื่ อ  

องค์ประกอบนีว่้า องค์ประกอบด้านกระบวนทศัน์ใหม่

ในการพฒันาหลกัสตูร ตวัแปรทัง้หมดร่วมกนักำาหนด

องค์ประกอบด้วยค่านำา้หนกั 5.222 และเมือ่เทยีบกบั

ความแปรปรวนร่วมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 10.44 

ของ 7 องค์ประกอบ

  องค์ประกอบที่ 3 เป็นองค์ประกอบที่ 

บรรยายได้ด้วยตัวแปร 7 ตัวแปร มีค่านำ้าหนัก 

องค์ประกอบ 0.592-0.843 คือ 1) สถาบันออกแบบ

กลไกการขับเคลื่อน การควบคุม กำากับ ติดตาม  

ตรวจสอบ ที่โปร่งใส และทันสมัย 2) ต้นสังกัด 

(สกอ.) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เป็นข้อจำากัดใน

การเปลี่ยนแปลงสู ่สากล 3) ต้นสังกัดปรับปรุง

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาสากล 4) ต้นสังกัดร่วมกับ 

สถาบนั แก้ปัญหาทีข่ดัขวางต่อการพฒันาให้พร้อมรบั 

การเปลี่ยนแปลง 5) ต้นสังกัดเผยแพร่ผลการดำาเนิน

การของสถาบันต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อ 

ผู้บริโภค 6) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ให้ทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลง 7) รัฐสร้างระบบ 

ผลตอบแทน ในความร่วมมือจัดการศึกษาของภาค

เอกชน/สถานประกอบการ เมื่อพิจารณาลักษณะของ

ตัวแปรแต่ละตัวแล้ว เห็นสมควรตั้งชื่อ องค์ประกอบ

นี้ว่า องค์ประกอบด้านกลไกที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง

แบบปรบัรือ้ ตวัแปรทัง้หมดร่วมกนักำาหนดองค์ประกอบ 

ด้วยค่านำา้หนกั 4.775 และเมือ่เทยีบกบัความแปรปรวน

ร่วมทัง้หมด คดิเป็นร้อยละ 9.54 ของ 7 องค์ประกอบ

  องค์ประกอบที่ 4 เป็นองค์ประกอบที่ 

บรรยายได้ด้วยตัวแปร 6 ตัวแปร มีค่านำ้าหนัก 

องค์ประกอบ 0.553-0.863 คอื 1) ใช้ระบบสารสนเทศ

จัดการเรียนการสอน หรือการเรียนแบบทางไกล  

2) จัดการเรียนรู ้ผ ่านอุปกรณ์/เครื่องมือสื่อสาร 

ส่วนบคุคล 3) สร้างสือ่มลัตมิเีดยีในการจดัการเรยีนรู้ 

4) ใช้โปรแกรม สร้างสถานการณ์จำาลองในการเรยีนรู้ 

5) ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ร่วมในการจัดการเรียน

การสอน/การตรวจผลงานการเรียนรู้ 6) มีระบบการ

สื่อสารรองรับการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรแบบครบ

วงจร เมื่อพิจารณาลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว 

เหน็สมควรตัง้ชือ่ องค์ประกอบนีว่้า องค์ประกอบด้าน

เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรู ้ตวัแปรทัง้หมดร่วมกนั

กำาหนดองค์ประกอบด้วยค่านำ้าหนัก 3.607 และเมื่อ

เทียบกับความแปรปรวนร่วมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

7.21 ของ 7 องค์ประกอบ

  องค์ประกอบที่ 5 เป็นองค์ประกอบ

ที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร มีค่านำ้าหนัก 

องค์ประกอบ 0.620-0.903 คือ 1) ผู้เรียน คือ ผู้ที่ 
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ประกอบอาชีพแล้ว ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

2) ผู้เรียน คือ ผู้สูงอายุเพื่อรองรับงานใหม่สำาหรับ

สังคมผู้สูงอายุ 3) ผู้เรียน คือ ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต 4) หลักสูตรเรียนได้ทุกช่วงวัย เมื่อ

พจิารณาลกัษณะของตวัแปรแต่ละตวัแล้ว เหน็สมควร

ตั้งชื่อ องค์ประกอบนี้ว่า องค์ประกอบด้านการสร้าง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันกำาหนด

องค์ประกอบด้วยค่านำ้าหนัก 2.264 และเมื่อเทียบ

กับความแปรปรวนร่วมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 4.52 

ของ 7 องค์ประกอบ

  องค์ประกอบที่ 6 เป็นองค์ประกอบที่ 

บรรยายได้ด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร มีค่านำ้าหนัก 

องค์ประกอบ 0.565-0.870 คือ 1) วัดผลการเรียนรู้

จากการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 2) วัด 

ผลการเรียนรู้จากผลการพัฒนาการทำางาน 3) ใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการให้ความรู้ วัดผลการ

เรยีนรู ้และออกใบรบัรองผลการเรยีนรู ้เมือ่พจิารณา

ลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวแล้ว เห็นสมควรตั้งชื่อ 

องค์ประกอบนี้ว่า องค์ประกอบด้านผลการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับความคาดหวังของผู ้เรียน ตัวแปร

ทั้งหมดร่วมกันกำาหนดองค์ประกอบด้วยค่านำ้าหนัก 

1.889 และเมื่อเทียบกับความแปรปรวนร่วมทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 3.77 ของ 7 องค์ประกอบ

  องค์ประกอบที่ 7 เป็นองค์ประกอบที่ 

บรรยายได้ด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร มีค่านำ้าหนัก 

องค์ประกอบ 0.647-0.687 ตวัแปรทีไ่ด้ คอื 1) จดัการ

เรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย 2) วัดผลการเรียนรู้

จากผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ 3) จัดการเรียนการ

สอนแบบห้องเรียนเสมือนจริง เมื่อพิจารณาลักษณะ 

ของตัวแปรแต ่ละตั วแล ้ว  เห็นสมควรตั้ งชื่ อ  

องค์ประกอบนีว่้า องค์ประกอบด้านการจดัการเรยีนรูใ้ห้ 

เหมาะสมกบัทกุช่วงวยั ตวัแปรทัง้หมดร่วมกนักำาหนด

องค์ประกอบด้วยค่านำา้หนกั 1.471 และเมือ่เทยีบกบั

ความแปรปรวนร่วมทัง้หมด คดิเป็นร้อยละ 2.94 ของ 

7 องค์ประกอบ

 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย

หน้า 12 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์องค์ประกอบในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย 
องค์ประกอบ ค่าไอเกน (Eigen)  ร้อยละ 

ความแปรปรวน 
ชื่อองค์ประกอบ 

1 18.906 37.81 อุดมศึกษาเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
อนาคต 

2 5.222 10.44 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสูตร 
3 4.775 9.54 กลไกทีเ่อื้อต่อการเปลี่ยนแปลงแบบปรับรื้อ 
4 3.607 7.21 เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้
5 2.264 4.52 การสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6 1.889 3.77 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับความคาดหวัง

ของผู้เรียน 
7 1.471 2.94 การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทกุช่วงวัย 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าองค์ประกอบการ

ปรับรื้ออุดมศึกษาไทย มี 7 องค์ประกอบ แต่ละ
องค์ประกอบมีค่าไอเกนมากกว่า 1 และ ทั้ง 7 
องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรได้ร้อยละ 76.26 

5. การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับ
รื้อการอุดมศึกษาไทย 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับรื้อ
การอุดมศึกษาไทย กับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
(ระดับหัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดี คณบดี) และ
คณาจารย์ มีผลการศึกษาน้ี 

5.1 การศึกษาระดับความเป็นไปได้ในการ
ปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย 

ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา (ระดับ
หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา รองคณบดี คณบดี) 
และคณาจารย์ ได้พิจารณาองค์ประกอบของการ
ปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย แล้วท าการประเมิน
ความเป็นไปได้ในการปรับรื้อการอุดมศึกษา  จาก
ปัจจัยการปรับรื้อ 4 ประการ ผลการประเมินความ
เป็นไปได้ในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย ดัง
ตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2 ระดับความเป็นไปได้ในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย 

ปัจจัยการปรับรื้อ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความเป็นไปได้ 
การปรับตัวของผู้น าทางการศึกษา 4.17 0.617 สูง 
การปรับตัวของอาจารย ์ 4.30 0.724 สูง 
การปรับตัวของระบบสารสนเทศในสถาบัน 4.42 0.747 สูง 
การปรับตัวของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 4.36 0.583 สูง 
ภาพรวมการปรับตัว 4.31 0.613 สูง 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าภาพรวมการปรับรื้อ

การอุดมศึกษาไทย มีระดับความเป็นไปได้ใน
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ปัจจัยพบว่า มีความเป็นไปได้สูงตามล าดับคือ การ

ปรับตัวของระบบสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.42) การ
ปรับตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ค่าเฉลี่ย 4.36) การ
ปรับตัวของอาจารย์  (ค่าเฉลี่ย 4.30) และการ
ปรับตัวของผู้น าทางการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.17)  



ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 107

  จากตารางที่ 1 พบว่าองค์ประกอบการ

ปรับรื้ออุดมศึกษาไทย มี 7 องค์ประกอบ แต่ละ

องค์ประกอบมีค่าไอเกนมากกว่า 1 และ ทั้ง 7  

องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรได้ร้อยละ 76.26

 5. การศกึษาความเป็นไปได้ในการปรบัรือ้ 

การอุดมศึกษาไทย

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับรื้อ 

การอุดมศึกษาไทย กับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

(ระดับหัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดี คณบดี) และ

คณาจารย์ มีผลการศึกษาดังนี้

  5.1 การศึกษาระดับความเป็นไปได้ 

ในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย

  ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา (ระดับ

หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา รองคณบดี คณบดี) และ

คณาจารย์ ได้พิจารณาองค์ประกอบของการปรับรื้อ

การอดุมศกึษาไทย แล้วทำาการประเมนิความเป็นไปได้ 

ในการปรับรื้อการอุดมศึกษา จากปัจจัยการปรับรื้อ  

4 ประการ ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการ 

ปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ระดับความเป็นไปได้ในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย

หน้า 12 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์องค์ประกอบในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย 
องค์ประกอบ ค่าไอเกน (Eigen)  ร้อยละ 

ความแปรปรวน 
ชื่อองค์ประกอบ 

1 18.906 37.81 อุดมศึกษาเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
อนาคต 

2 5.222 10.44 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสูตร 
3 4.775 9.54 กลไกทีเ่อื้อต่อการเปลี่ยนแปลงแบบปรับรื้อ 
4 3.607 7.21 เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้
5 2.264 4.52 การสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6 1.889 3.77 ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับความคาดหวัง

ของผู้เรียน 
7 1.471 2.94 การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทกุช่วงวัย 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าองค์ประกอบการ

ปรับรื้ออุดมศึกษาไทย มี 7 องค์ประกอบ แต่ละ
องค์ประกอบมีค่าไอเกนมากกว่า 1 และ ทั้ง 7 
องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรได้ร้อยละ 76.26 

5. การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับ
รื้อการอุดมศึกษาไทย 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับรื้อ
การอุดมศึกษาไทย กับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
(ระดับหัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดี คณบดี) และ
คณาจารย์ มีผลการศึกษาน้ี 

5.1 การศึกษาระดับความเป็นไปได้ในการ
ปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย 

ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา (ระดับ
หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา รองคณบดี คณบดี) 
และคณาจารย์ ได้พิจารณาองค์ประกอบของการ
ปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย แล้วท าการประเมิน
ความเป็นไปได้ในการปรับรื้อการอุดมศึกษา  จาก
ปัจจัยการปรับรื้อ 4 ประการ ผลการประเมินความ
เป็นไปได้ในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย ดัง
ตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2 ระดับความเป็นไปได้ในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย 

ปัจจัยการปรับรื้อ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความเป็นไปได้ 
การปรับตัวของผู้น าทางการศึกษา 4.17 0.617 สูง 
การปรับตัวของอาจารย ์ 4.30 0.724 สูง 
การปรับตัวของระบบสารสนเทศในสถาบัน 4.42 0.747 สูง 
การปรับตัวของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 4.36 0.583 สูง 
ภาพรวมการปรับตัว 4.31 0.613 สูง 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าภาพรวมการปรับรื้อ

การอุดมศึกษาไทย มีระดับความเป็นไปได้ใน
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ปัจจัยพบว่า มีความเป็นไปได้สูงตามล าดับคือ การ

ปรับตัวของระบบสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.42) การ
ปรับตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ค่าเฉลี่ย 4.36) การ
ปรับตัวของอาจารย์  (ค่าเฉลี่ย 4.30) และการ
ปรับตัวของผู้น าทางการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.17)  

 จากตารางที่ 2 พบว่าภาพรวมการปรับรื้อ

การอดุมศกึษาไทย มรีะดบัความเป็นไปได้ในระดบัสงู 

(ค่าเฉลี่ย 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า  

มีความเป็นไปได้สูงตามลำาดับ คือ การปรับตัวของ

ระบบสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.42) การปรับตัวของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ค่าเฉลี่ย 4.36) การปรับตัวของ

อาจารย์ (ค่าเฉลี่ย 4.30) และการปรับตัวของผู้นำา

ทางการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.17) 

  5.2 การเปรียบเทียบระดับความเป็น 

ไปได้ในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย จำาแนกตาม 

ตำาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม

  การเปรียบเทียบระดับความเป็นไปได้ 

ในการปรบัรือ้การอดุมศกึษาไทย จำาแนกตามตำาแหน่ง 

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู ้บริหารในสถาบัน

อุดมศึกษา และคณาจารย์ ดังตารางที่ 3

 



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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 จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับความ

เป็นไปได้ในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย จำาแนก 

ตามตำาแหน่ง พบว่า ทั้งในภาพรวม และในแต่ละ

ปัจจัยการปรับรื้อ ผู้บริหารและคณาจารย์เห็นว่ามี

ระดบัความเป็นไปได้ในการปรบัรือ้การอดุมศกึษาไทย

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา

 1. พฤติกรรมการเรียนรู ้ของนักเรียนที่

เตรียมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาของไทย ต้องการเรียน

สิ่งที่ต้องใช้ในอนาคต เรียนรู้สิ่งที่เป็นประเด็นใหม่ๆ 

เทคโนโลยใีหม่ๆ ผ่านอปุกรณ์สือ่สารส่วนบคุคล แสดง

ว่าพฤติกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับความก้าวหน้า 

ทางด ้ านเทคโนโลยีดิ จิทัล  ซึ่ งสอดคล ้องกับ  

Christensen (2008) ทีก่ล่าวว่าการประยกุต์ใช้ดจิทิลั

ในกจิกรรมต่างๆ ทำาให้การเรยีนรูเ้ปลีย่นรปูไป ทีไ่ม่ขึน้ 

กับสถานที่และเวลา สอดคล้องกับ Christensen  

et al. (2011) และ Hilmi (2016) ทีก่ล่าวว่าผูเ้ข้าศกึษา

ในอนาคตสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ได้อย่างดี 

 2. ความคาดหวังของผู ้เกี่ยวข้องกับการ

จดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา มปีระเดน็ทีส่ำาคญั ดงันี้

  2.1 นักศึกษาที่กำ าลั งศึกษาอยู ่ ใน

มหาวิทยาลัย คาดหวังการเรียนรู ้ที่ไม่จำากัดเวลา  

สถานที่ และสถาบัน เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี มีทักษะที่ 

จำาเป็นในการทำางาน และการสร้างองค์ความรู ้เนือ่งจาก

มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการค้นคว้าหาความรู้  

ซึ่งสอดคล้องกับ จอมพล เล้ารุ่งเรือง และ จิรพล  

สงัข์โพธิ ์(2561) ทีพ่บว่านกัศกึษาใช้เทคโนโลยใีนการ

หาความรู้เพิ่มเติม

   2.2 ประชาชน คาดหวงัให้จดัการเรยีนรู้ 

ในทุกมิติทุกช่วงวัยตลอดชีวิต เป็นวัฒนธรรมการ 

เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสัจธรรม

แห่งตน เนื่องจากการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยแตกต่าง

กัน สอดคล้องกับ สุขตา เกิดภู่ (2561) ที่พบว่าวิธีคิด

หลักสูตรต้องให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ 

และสอดคล้องกับ อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง และคณะ 

(2560) ที่พบว่าหลักสูตรต้องพัฒนาให้สัมพันธ์กับ 

ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

  2.3 สถานประกอบการ คาดหวัง 

ผูช้ำานาญการทีป่ฏบิตังิานได้ทนัท ีทดัเทยีมนานาชาติ 

โดยสถาบันต ้องประกันคุณภาพผลผลิต และ 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบระดับความเป็นไปได้ในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย จำาแนกตามตำาแหน่งของ 

  ผู้ตอบแบบสอบถาม
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5.2 การเปรียบเทียบระดับความเป็นไปได้
ในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทยจ าแนกตาม 
ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การเปรียบเทียบระดับความเป็นไปได้ใน
การปรับรื้ อการอุ ดม ศึกษาไทยจ าแนกตาม 
ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารใน
สถาบันอุดมศึกษา และคณาจารย์  ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบระดับ ความเป็นไปได้ในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย จ าแนกตามต าแหน่งของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยการปรับรื้อ คณาจารย์ (n=289) ผู้บริหาร (n=92) t p ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย      S.D. 
การปรับตัวของผู้น าทางการศึกษา 4.16 0.613 4.17 0.636 0.097 0.922 
การปรับตัวของอาจารย์ 4.30 0.699 4.31 0.799 0.163 0.870 
การปรับตัวของระบบสารสนเทศในสถาบัน 4.42 0.732 4.42 0.801 0.032 0.974 
การปรับตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.36 0.565 4.37 0.642 0.217 0.828 
ภาพรวมปจัจัยการปรับรื้อ 4.31 0.594 4.32 0.675 0.142 0.887 

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับ 
ความเป็นไปได้ในการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย 
จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ทั้งในภาพรวม และใน
แต่ละปัจจัยการปรับรื้อ ผู้บริหารและคณาจารย์
เห็นว่ามีระดับความเป็นไปได้ในการปรับรื้อการ
อุดมศึกษาไทยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 

 
สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่
เตรียมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาของไทย ต้องการเรียน
สิ่งที่ต้องใช้ในอนาคต เรียนรู้สิ่งที่เป็นประเด็นใหม่ๆ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนบุคคล
แสดง ว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ ง 
สอดคล้องกับ Christensen (2008) ที่กล่าวว่าการ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัลในกิจกรรมต่างๆ ท าให้การเรียนรู้
เ ปลี่ ยนรู ป ไป  ที่ ไม่ ข้ึ นกั บสถานที่ และ เ วล า 
สอดคล้องกับ Christensen et al. (2011) และ 
Hilmi (2016) ที่กล่าวว่าผู้เ ข้าศึกษาในอนาคต
สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างดี  
 2. ความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี ้

      2.1 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยคาดหวังการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดเวลา 
สถานที่ และสถาบัน เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี มีทักษะ
ที่จ าเป็นการท างาน และการสร้างองค์ความรู้ 
เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการค้นคว้า
หาความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับจอมพล เล้ารุ่งเรือง 
และ จิรพล สังข์โพธ์ิ (2561) ที่พบว่านักศึกษาใช้
เทคโนโลยีในการหาความรู้เพิ่มเติม 
      2.2 ประชาชนคาดหวังให้จัดการ
เรียนรู้ในทุกมิติทุกช่วงวัยตลอดชีวิต เป็นวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา 
สัจธรรมแห่งตน เนื่องจากการเรียนรู้ในแต่ละช่วง
วัยแตกต่างกัน สอดคล้องกับสุขตา เกิดภู่ (2561) 
ที่พบว่าวิธีคิดหลักสูตรต้องให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ ล ะร ะดั บ  แล ะส อดคล้ อ ง กั บ อ วิ รุ ท ธ์ 
ฉัตรมาลาทอง และคณะ (2560) ที่พบว่าหลักสูตร 
ต้องพัฒนาให้สัมพันธ์กับผู้ เรียนและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม 
      2.3 สถานประกอบการ คาดหวัง
ผู้ ช านาญการที่ป ฏิบัติ งานได้ทันที  ทัดเทียม
นานาชาติ โดยสถาบันต้องประกันคุณภาพผลผลิต 
และหน่วยงานต้นสังกัดปรับบทบาทเป็นผูส้่งเสริมสู่
มาตรฐานการ ศึกษาสากล เนื่ อง จากสถาน
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หน่วยงานต้นสังกัดปรับบทบาทเป็นผู ้ส ่งเสริมสู ่

มาตรฐานการศึกษาสากล เนื่องจากสถานประกอบ

การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการที่มี

ความรู้ทันสมัย สอดคล้องกับ สุขตา เกิดภู่ (2561)  

ทีพ่บว่าหลกัสตูรต้องปรบัปรงุให้เหมาะสมและทนัสมยั 

และสอดคล้องกับ อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง และคณะ 

(2560) ที่พบว่าหลักสูตรต้องพัฒนาให้สัมพันธ์กับ

ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง

 3. ประ เด็ นที่ ต ้ อ งถู กปรั บรื้ อ ในการ

อุดมศึกษาไทย รวม 6 ด้าน คือ นโยบายและการ

บรหิาร ผูเ้รยีน หลกัสตูร การเรยีนการสอน การวดัผล 

ประเมินผล ทรัพยากรการเรียนรู ้ และการกำากับ

ติดตามคุณภาพ เนื่องจากการปรับรื้ออุดมศึกษาไทย

ต้องปรับรื้อทั้งระบบ ทั้งปัจจัยป้อน กระบวนการ 

และผลผลิต สอดคล้องกับ Marshall (2010) และ 

Christensen and Eyring (2008) ที่ว่าเทคโนโลยี

กระทบทุกส่วนของการอุดมศึกษา ทุกระบบต้องถูก

เปลี่ยนแปลง (Kikki et al., 2018) ทั้งด้านผู้เรียน 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Bass, 2012) นวัตกรรม

ในการเรยีนรู ้และคณุภาพของผลผลติ (Baker et al., 

2012; Estelami, 2017; Seppanen et al., 2017)

 4. องค์ประกอบการปรบัรือ้การอดุมศกึษา 

ไทยม ี7 องค์ประกอบ โดยทัง้ 7 องค์ประกอบสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ 76.26  

มีรายละเอียด ดังนี้

  4.1 องค ์ประกอบด ้านอุดมศึกษา

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในอนาคต คือ อุดมศึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยและสากล ที่ทันกับการ

เปลีย่นแปลงของโลก มวีฒันธรรมการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ 

ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคการผลิต พัฒนา

คนทกุทกัษะทีจ่ำาเป็น และสร้างองค์ความรูใ้นอนาคต 

ผู้เรียน คือ ผู้สำาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย และจาก 

ภาคการผลติ สามารถร่วมออกแบบการเรยีนรู ้เรยีนรู้

ผ่านระบบเครอืข่ายระหว่างสถาบนั และอาจารย์เป็น

ผู้ออกแบบการเรียนรู้

  4.2 องค์ประกอบด้านกระบวนทัศน์

ใหม่ในการพฒันาหลกัสตูร คอื การออกแบบหลกัสตูร

เพื่อพัฒนาอาชีพตามความต้องการจำาเป็นของสังคม

และตามความเป็นเลิศของสถาบัน ทั้งแบบมีปริญญา 

และไม่มีปริญญา มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่

สมัพนัธ์กนั ทีเ่รยีนข้ามสาขาวชิาหรอืคณะวชิา จดัการ

เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในทุกมิติการเรียนรู้ ให้ 

ตอบสนองความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล 

ทั้งการพัฒนางานเดิม เพิ่มทักษะใหม่จากการ

เปลี่ยนแปลง หรือสร้างงานใหม่ 

  4.3 องค์ประกอบด้านกลไกที่เอื้อต่อ

การเปลี่ยนแปลงแบบปรับรื้อ คือ ทุกหน่วยงานมี

กลไกทีย่ดืหยุน่ทีน่่าเชือ่ถอื โดยสถาบนัมกีลไกประกนั

คุณภาพที่โปร่งใส ต้นสังกัดมีกลไกปรับปรุงกฎ/

ระเบียบที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพ การประเมิน

คุณภาพการศึกษาใช้แนวทางการประเมินที่สะท้อน

คุณภาพผลผลิตได้จริง และภาครัฐมีระบบจูงใจภาค

การผลิตในการร่วมมือจัดการศึกษา 

  4.4 องค ์ประกอบด ้านเทคโนโลยี 

ในการจัดการเรียนรู้ คือ การใช้ระบบสารสนเทศ  

การใช้โปรแกรมสือ่สาร การใช้ปัญญาประดษิฐ์ การใช้

สือ่มลัตมิเีดยี การใช้สถานการณ์จำาลอง จดัการเรยีนรู้ 

และประเมินผล ผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนบุคคล 

  4.5 องค์ประกอบด้านการสร้างการ

เรยีนรูต้ลอดชวีติ คอื จดัการอดุมศกึษาเพือ่การเรยีนรู้ 

ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย ผู้เรียนเป้าหมายต้องขยาย 

ไปถึงผู ้ที่ประกอบอาชีพแล้วที่ต้องการพัฒนางาน

และคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุเพื่องานใหม่สำาหรับสังคม 

ผู้สูงอายุ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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  4.6 องค์ประกอบด้านผลการเรียนรู้ 

สอดคล้องกบัความคาดหวงัของผูเ้รยีน คอื วดัผลการ

เรียนรู้จากการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา หรือการ

พัฒนางาน ตลอดจนมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในการทบทวนความรู้ วัดผลการเรียนรู้ และออกใบ 

รับรองผลการเรียน

  4.7 องค์ประกอบด้านการจดัการเรยีนรู้ 

ให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย คือ ใช้เทคโนโลยีจัดการ

เรียนรู้ ที่ออกแบบให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย วัดผล

การเรียนรู้จากผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ หรือจาก

การเรียนแบบห้องเรียนเสมือนจริง

   จากผลการศึกษาแสดงว่าการปรับรื้อ

อุดมศึกษาไทย ปรับจากมุ่งถ่ายทอดความรู้ มาเป็น

มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการเรียนรู้ใหม่ๆ ด้วย

แนวคิดใหม่ กลไกการขับเคลื่อนใหม่ และจัดการ

เรียนรู้แบบใหม่ สอดคล้องกับ Christensen (2008) 

ที่กล่าวว่า การปรับรื้อต้องเป็นการคิดค้นสินค้าและ

บริการที่เป็นนวัตกรรมแปลกใหม่ แนวคิดใหม่ ให้

คุณค่าใหม่ๆ สอดคล้องกับ Franz and Cox (2012) 

และ Hilmi (2016) ที่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของ

มหาวิทยาลัย ต้องแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง 

สอดคล้องกบั Baker et al. (2012) และ Bass (2012) 

ที่กล่าวว่ามหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคย

ปฏบิตัใินอดตีทัง้หมด สอดคล้องกบั ธรีะพร วรีะถาวร 

(2554) ที่กล่าวว่า ต้องปรับรื้อตั้งแต่ สภาพแวดล้อม 

ภารกจิของคณาจารย์ และการบรหิารงานรปูแบบใหม่

 5. ความเป็นไปได้ในการนำาองค์ประกอบ

การปรับรื้อการอุดมศึกษาไทยไปสู่การปฏิบัติ พบว่า  

ทกุปัจจยัมคีวามเป็นไปได้ในการนำาไปปฏบิตัใินระดบั

สูง คือ การปรับตัวของระบบสารสนเทศ การปรับตัว

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับตัวของอาจารย์ และ

การปรับตัวของผู้นำาการศึกษา ตามลำาดับ เนื่องจาก

สถาบันอุดมศึกษามีความตื่นตัวในการปรับรื้อการ

อุดมศึกษา สอดคล้องกับ Marshall (2010) ที่ระบุ

ว่าการปรับรื้อเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ทุกคนต้อง 

ร่วมกันรับผิดชอบ 

 6. การเปรียบเทียบความเป็นไปได้ใน

การนำาองค์ประกอบการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย 

ไปสูก่ารปฏบิตั ิพบว่า ผูบ้รหิารและคณาจารย์ เหน็ว่า 

มีความเป็นไปได้ไม่แตกต่างกัน แสดงว่าผู้บริหาร

และคณาจารย์เห็นความสำาคัญร่วมกันในการปรับรื้อ 

อุดมศึกษาของไทย สอดคล้องกับ Christensen 

(2008) ที่กล่าวว่าทุกคนต้องให้ความสำาคัญ และ

ร่วมกันรับมือกับการปรับรื้อ ก่อนถูกปรับรื้อโดยไม่มี

การเตรยีมการ สอดคล้องกบั Marshall (2010) ทีเ่หน็

ว่าทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบในการปรับรื้อ

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ 

 จากการศึกษาที่พบว่า องค์ประกอบการ

ปรับรื้อการบริหารอุดมศึกษาไทย ครอบคลุมการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของผู้รับบริการในทุกช่วงวัย ดังนั้น 

สถาบันอุดมศึกษา และผู ้เกี่ยวข้อง ควรต้องเร่ง

พัฒนากระบวนการจัดการอุดมศึกษา ให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงตามการรับรู้ของผู้รับบริการ

 จากการศึกษาที่พบว่าผู ้เกี่ยวข้องกับการ 

ปรบัตวัของระบบสารสนเทศในสถาบนัอดุมศกึษา เหน็ว่า 

มีความเป็นไปได้ในการนำาไปสู่การปรับรื้ออุดมศึกษา

ไทย แสดงว่าระบบสารสนเทศมีความพร้อมสูงใน 

การนำาไปสูก่ารปรบัรือ้การอดุมศกึษา ดงันัน้ ผูบ้รหิาร 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเร่งใช้สารสนเทศ 

ในการปรบัรือ้ ตัง้แต่การให้ข้อมลูกบับคุลากร ประชาชน 

และสถานประกอบการอยา่งทัว่ถงึและรวดเร็ว นำาไป

สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
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 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

 จากการศึกษาที่พบว่า องค์ประกอบการ

ปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย เป็นการเปลี่ยนแปลงใน

ประเด็นใหม่ๆ ดังนั้น จึงควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

ปัจจัยที่ส ่งผลต่อการปรับรื้อการอุดมศึกษาไทย  

เพื่อสร้างระบบและกลไก รองรับความเสี่ยงในการ

ดำาเนินการ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

 จากการศึกษาพบว่า มีตัวแปร 7 ตัวแปร  

ที่มีค่านำ้าหนักตัวประกอบสูงใน 2 องค์ประกอบ 

ขึน้ไป หรอืมค่ีานำา้หนกัไม่ถงึ 0.50 บนองค์ประกอบใดๆ 

ได้แก่ จดัการศกึษาแบบปรญิญาทีไ่ม่เป็นทางการ การ

เรยีนแบบสะสมรายวชิา ผูเ้รยีน คอื ผูป้ระกอบอาชพีที่ 

ต้องการความรูเ้พือ่เปลีย่นงาน ผูเ้รยีน คอื ผูส้นใจศกึษา 

เพือ่รองรบัสิง่ทีย่งัไม่เกดิขึน้ในปัจจบุนั การมหีลกัสตูร

ที่เน้นการผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการ

เรียนรู้จากสถานที่จริงในแหล่งงานจริง และไม่จำากัด

การเรียนในห้องเรียนหรือชั่วโมงในการเรียน แต่ให้

ความสำาคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้ง 7 ตัวแปรที่ตัด

ออกนี ้เป็นตวัแปรทีน่่าสนใจในการปรบัรือ้อดุมศกึษา

ในต่างประเทศ ควรศึกษาในประเด็นที่ส่งผลต่อการ

ปรับรื้ออุดมศึกษาไทยต่อไป
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