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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม (2) ศึกษำระดับกำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และ
(3) ศึกษำควำมสั มพัน ธ์ระหว่ำงปัจจั ยที่มีผลต่อกำรพัฒนำกับระดับกำรพัฒ นำตำมพันธกิจของคณะเภสั ช
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และ (4) ศึกษำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะเภสัช
ศำสตร์ มหำวิทยำลัย มหำสำรคำม กำรวิจั ยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสม โดยใช้กำรวิ จัยเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพร่วมกัน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณคือ นิสิตคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
จำนวน 256 คน เก็บ ข้อมูล ด้ว ยแบบสอบถำม และผู้ ให้ ข้อมูล หลั กในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ประกอบด้ว ย
(1) ตัวแทนจำกของคณะเภสัชศำสตร์ จำนวน 9 คน และ (2) ตัวแทนจำกนิสิตคณะเภสัชศำสตร์ จำนวน 9 คน
โดยใช้เก็บข้อมูลด้วยกำรสนทนำกลุ่มย่อย
ผลกำรศึ ก ษำพบว่ ำ (1) ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ กำรพั ฒ นำคณะเภสั ช ศำสตร์ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มำก
เรียงลำดับดังนี้ (1.1) นโยบำยของคณะ (1.2) เทคโนโลยี (1.3) แนวทำงกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรคณะ
(1.4) ศักยภำพของนิ สิ ต (1.5) ทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ (1.6) ศักยภำพของบุคลำกร
(2) ระดับกำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะเภสัชศำสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เรียงลำดับดังนี้ (2.1) ด้ำนผลิต
บัณฑิตฯ (2.2) ด้ำนวิจัยทำงเภสัชศำสตร์ ฯ (2.3) ด้ำนให้บริกำรชุมชนด้ำนสุขภำพ และ (2.4) ด้ำนส่งเสริมและ
ทำนุบำรุง (3) ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำคณะเภสัชศำสตร์กับ
กำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะเภสัชศำสตร์ พบว่ำมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
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(4) แนวทำงกำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะเภสัชศำสตร์ ได้แก่ (4.1) นโยบำยของคณะ
ที่ชัดเจนและผลักดันให้กำรดำเนินงำนในแต่ละด้ำนเป็นไปตำมพันธกิจ (4.2) สนับสนุนให้มีกำรใช้เทคโนโลยีใน
กำรเรียนกำรสอน (4.3) ให้ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัยในชีวิตของนิสิต โดยพัฒนำห้องปฏิบัติกำรให้มีควำม
ปลอดภั ย และน ำเทคโนโลยี ม ำช่ ว ยในกำรปฏิ บั ติ ก ำรทำงกำรผลิ ต ยำให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ้ น และ
(4.4) สนับสนุนงบประมำณให้นิสิตเพื่อทำกิจกรรมของส่วนรวม
คาสาคัญ : ปัจจัยกำรพัฒนำ พันธกิจ เภสัชศำสตร์

ABSTRACT
This research aimed to 1) study the factors affecting the mission development of the
Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, 2) study mission development level of the
Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, 3) study the relationship between factors
affecting the mission development and mission development level of the Faculty of
Pharmacy, Mahasarakham University and, 4) study approaching methods in enhancing mission
development of the Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University.
This study used mixed method research by using quantitative and qualitative study.
Samples of the quantitative research were students of Faculty of Pharmacy, Mahasarakham
University, totally 256 samples through the data collecting by questionnaires. Informants of
the qualitative research were comprised with 1) representatives of Faculty of Pharmacy,
totally 9 subjects, and 2) representatives of Student Faculty of Pharmacy, totally 9 subjects
through the focus group discussion method.
The research findings were (1) Factors affecting the mission development of the
Faculty of Pharmacy, in overall, was found in high level, which may arranged the factors as
follows: (1.1) Faculty policy factor, (1.2) Technology factor, (1.3) Working approach of executive
factor, ( 1 . 4 ) Student potential factor, ( 1 . 5 ) Resource of learning management factor, and
(1.6) Personnel potential factor (2) Mission development level of the Faculty of Pharmacy, in
overall, was found in high level, which may arranged the aspects as follows: (2.1) Producing
graduates aspect, (2.2) Pharmaceutical research aspect, (2.3) Community health service
aspect, and (2.4) Pharmaceutical vocation preservation aspect (3) The results of the
correlation coefficient analysis found that factors affecting the mission development had
statistically significant correlation with the mission development level of the Faculty of
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Pharmacy at .05 level, and (4) approaching methods in enhancing mission development of
the Faculty of Pharmacy, can be concluded as follows: (4.1) Faculty policy should be clear
and should urge in any working aspect to be in accordance with the mission, (4.2) Should
encourage in technology application for learning, (4.3) Should focus on students security by
developing a safe laboratory and conducting some technology to be more effective in
producing medicines, and (4.4) Should contribute a budget to students for organizing public
events or activities.
Keyword : development factor, mission, pharmacy.
Article history: Received 17 August 2019
Revised 23 November 2019
Accepted 28 November 2019
SIMILARITY INDEX = 1.17%

1. บทนา
สถำนกำรณ์โลกในยุคปัจจุบันได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ในทุกมิติทั้งทำงสังคม เศรษฐกิจ
กำรเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมำจำกกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับตัวที่ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่
ที่เปลี่ยนรูปแบบ วิธีกำรไปจำกเดิม (Disruption) ที่ส่งผลให้ทุกองค์กรในทุกอุตสำหกรรมต้องมีกำรพัฒนำเพื่อ
พร้อมรับควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (2562) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมำเป็นเวลำกว่ำ 20 ปี นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2539 โดยนั บ เป็ น คณะเภสั ช ศำสตร์ ล ำดั บ ที่ 12 ของประเทศไทย และเป็ น ล ำดั บ ที่ 3 ของภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรจัดตั้งคณะเภสัชศำสตร์ขึ้ นใน
สังกัดคณะวิทยำศำสตร์ และมีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องในหลำกหลำยด้ำน ได้แก่ กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
อำจำรย์ ด้วยกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับทุน ศึกษำต่อในระดับ ปริญญำโทและเอก กำรจัดทำข้อตกลงควำม
ร่ว มมือจั ดกำรศึกษำหลั กสู ตรสำธำรณสุ ขศำสตรบัณฑิตร่ว มกับกระทรวงสำธำรณสุ ข โดยให้ อยู่ในควำม
รั บ ผิ ด ชอบของโครงกำรจั ด ตั้ ง คณะเภสั ช ศำสตร์ เป็ น ต้ น และต่ อ มำเมื่ อ วั น ที่ 9 กุ ม ภำพั น ธ์ 2548 สภำ
มหำวิ ท ยำลั ย มหำสำรคำม ได้ ป รั บ ปรุ ง ระเบี ย บและเปลี่ ย นชื่ อ เป็น คณะเภสั ช ศำสตร์ (The Faculty of
Pharmacy) โดยมีกำรกำหนดปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้
ปรัชญำ : รอบรู้เรื่องยำ นำประชำสร้ำงสุขภำพ
ปณิธำน : ผลิตบัณฑิตให้รอบรู้เรื่องยำและสุขภำพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนำ
งำนวิจัยด้ำนเภสัชศำสตร์
52

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.7 No.2 July- December 2020

วิสัยทัศน์ : สร้ำงเภสัชกรคุณภำพคู่คุณธรรม เชี่ยวชำญบริบำลทำงเภสัชกรรมนำสมัย ร่วมสร้ำงเสริม
สุขภำพชุมชนให้ก้ำวไกล สร้ำงสรรค์งำนวิจัยสมุนไพรและยำสู่สำกล
โดยคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้กำหนดพันธกิจไว้ 4 ประกำรคือ (1) ผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภำพในสำขำเภสัชศำสตร์ และสำขำอื่นที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม (2) วิจัยทำงเภสัชศำสตร์
เพื่อนำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรสร้ำงสุขภำวะแก่ประชำชนและสังคม (3) ให้บริกำรชุมชนด้ำนสุขภำพ และ
(4) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ ในกำรนี้ ได้มีกำรจัดทำยุทธศำสตร์
ของคณะเภสั ชศำสตร์ เพื่อขับเคลื่ อนกำรดำเนินงำนให้บรรลุ ตำมพันธกิจไว้ 9 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้ว ย
(1) พัฒนำหลักสูตรของคณะเภสัชศำสตร์ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศและมีมำตรฐำนระดับสำกล
(2) จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และทักษะปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัช
กรรม (3) พัฒนำนิ สิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเน้นคุณธรรมจริย ธรรมและจรรยำบรรณวิช ำชีพ
(4) พัฒนำแหล่งฝึกและสร้ำงเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัชกรรมให้ได้มำตรฐำน (5) พัฒนำงำนวิจัยเชิง
บูรณำกำรที่สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้จริง และต่อยอดภูมิปัญญำไทยสู่สำกล (6) พัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร
นำควำมรู้สู่ชุมชน (7) ทำนุบำรุง สนับสนุ น และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกำรประกอบวิชำชีพ
เภสัชกรรม (8) ส่งเสริมกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำระบบ
บริห ำร ระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ และบุคลำกรให้มีคุณภำพและคุณธรรม และ (9) สร้ำงควำมร่ว มมือ
ระหว่ำงประเทศเพื่อยกระดับคณะเข้ำสู่สำกล
กำรดำเนินงำนของคณะเภสัชศำสตร์มีภำรกิจสำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เพื่อผลิตบัณฑิต มหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณภำพสูงออกมำรับใช้สังคมไทย ดังนั้น กำรศึกษำ
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำพันธกิจคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมในมุมมองของนักศึกษำคณะ
เภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยปรับปรุงและยกระดับคุณภำพกำรดำเนินงำน
ให้มีคุณภำพสูงขึ้น รวมถึงช่วยยกระดับคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมเข้ำสู่สำกลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
2. เพื่อศึกษำระดับกำรพัฒนำตำมพันธกิจคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำกับระดับกำรพัฒนำตำมพันธกิจของ
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
4. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรเสริ มสร้ำงกำรพัฒ นำตำมพันธกิจของคณะเภสั ช ศำสตร์ มหำวิทยำลั ย
มหำสำรคำม
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนา
กำรบริ หำรจัดกำรเป็ นกระบวนกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบขององค์กำรเพื่อนำนโยบำยที่
กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนด โดยมีกำรวิเครำะห์อย่ำงรอบคอบเพื่อนำปัจจัย
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกันในกำรดำเนินภำรกิจมำใช้ร่วมกันอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม เพื่อช่วยให้บ รรลุผลสำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ภำยใต้ข้อจำกัดทั้งในด้ำนเวลำ ทรัพยำกร
และระเบียบข้อบังคับในช่วงเวลำนั้น จำกกำรทบทวนแนวคิดทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดปัจจัย
ทำงกำรบริหำรองค์กำร พบว่ำนักวิชำกำรแต่ละท่ำนได้ให้ควำมสำคัญต่อองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยทำงกำร
บริหำรแตกต่ำงกัน โดยปัจจัยทำงกำรบริหำรหลำยปัจจัยที่นักวิชำกำรกล่ำวถึงและน่ำสนใจนำมำประยุกต์ใช้
ได้แก่ Gibson, Ivancevich, and Donnelly (1997 : 14) ได้กล่ำวว่ำ ประสิทธิภำพขององค์กำรควรประกอบด้วย
(1) สิ่งแวดล้อมในกำรทำงำน (2) เทคโนโลยี (3) กลยุทธ์/ทำงเลือกในกำรดำเนินงำน (4) โครงสร้ำงองค์กำร
(5) กระบวนกำร และ (6) วั ฒ นธรรมองค์ ก ำร ส ำหรับ Becker and Nuhauser (1975 : 94) ได้ กล่ ำ วว่ ำ
ประสิทธิภำพขององค์กำรต้องพิจำรณำถึงทรัพยำกรกำรบริหำร ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยนำเข้ำ
และต้องให้ควำมสำคัญกับสภำพแวดล้อม กำรกำหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน และผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
รูปธรรม ส่วน Certo (2000 : 282-286) เสนอรูปแบบประสิทธิภำพขององค์กำรควรประกอบด้วยปัจจัยต่ำงๆ
3 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) โครงสร้ำงขององค์กำร ได้แก่ นโยบำย และกำรบริ หำรงำน (2) บุคคล ได้แก่ เจตคติ
ต่องำน ควำมเป็นผู้นำ และทักษะกำรสื่อสำร และ (3) เทคโนโลยี ได้แก่ กระบวนกำร และเครื่องมือ นอกจำกนี้
Kast and Rosenzweig (1985 : 612-635) ได้กล่ำวว่ำ ในองค์กำรจะมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไปตำม
ลักษณะสภำพแวดล้อมขององค์กำรนั้นๆ แต่อ ย่ำงไรก็ตำมองค์ประกอบที่เหมำะสมควรมี 4 ปัจจัย คือ (1)
โครงสร้ำง (2) มนุษย์และวัฒนธรรม (3) ยุทธวิธี และ (4) เทคโนโลยี และพบว่ำ French and Bell (1984 :
57) ได้ ก ล่ ำ วไว้ ว่ ำ ภำยในองค์ ก ำรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลควรประกอบไปด้ ว ยปั จ จั ย ย่ อ ยๆ หลำยปั จ จั ย ซึ่ ง มี
ควำมสัมพันธ์และส่งผลต่อกันโดยแบ่งเป็น 6 ปัจจัย ได้แก่ (1) เป้ำหมำย (2) เทคโนโลยี (3) ภำระงำน (4)
โครงสร้ำง (5) คน และ (6) กำรประสำนกับสิ่งแวดล้อมภำยนอก
2.2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมำเป็นเวลำกว่ำ 20 ปี นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2539 โดยนั บ เป็ น คณะเภสั ช ศำสตร์ ล ำดั บ ที่ 12 ของประเทศไทย และเป็ น ล ำดั บ ที่ 3 ของภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้ดำเนินกำรจัด ทำโครงกำรจัดตั้งคณะเภสัชศำสตร์ขึ้นใน
สังกัดคณะวิทยำศำสตร์ และมีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องในหลำกหลำยด้ำน ได้แก่ กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
อำจำรย์ ด้วยกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับทุนศึกษำต่อในระดับ ปริญญำโทและเอก กำรจัดทำข้อตกลงควำมร่วมมือ
จัดกำรศึกษำหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิตร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข โดยให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
โครงกำรจัดตั้งคณะเภสัชศำสตร์ เป็นต้น และต่อมำเมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2548 สภำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ได้ ป รั บปรุ งระเบี ยบและเปลี่ ยนชื่ อเป็ น คณะเภสั ช ศำสตร์ (The Faculty of Pharmacy) โดยมี กำรก ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ในกำรดำเนินงำนไว้ดังนี้
2.2.1 วิสัยทัศน์
สร้ำงเภสัชกรคุณภำพคู่คุณธรรมเชี่ยวชำญบริบำลทำงเภสัชกรรมนำสมัยร่วมสร้ำงเสริม
สุขภำพชุมชนให้ก้ำวไกลสร้ำงสรรค์งำนวิจัยสมุนไพรและยำสู่สำกล
2.2.2 พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพในสำขำเภสัชศำสตร์ และสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมำะสม
2) วิจัยทำงเภสัชศำสตร์ เพื่อนำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรสร้ำงสุขภำวะแก่ประชำชนและ
สังคม
3) ให้บริกำรชุมชนด้ำนสุขภำพ
4) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ
2.2.3 ยุทธศำสตร์
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 1 พั ฒนำหลั กสู ตรของคณะเภสั ชศำสตร์ ให้ ตอบสนองควำมต้ องกำรของ
ประเทศและมีมำตรฐำนระดับสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 2 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้
และทักษะปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัชกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำนิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำแหล่งฝึกและสร้ำงเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัชกรรมให้ได้
มำตรฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำงำนวิจัยเชิงบูรณำกำรที่สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้จริง และต่อ
ยอดภูมิปัญญำไทยสู่สำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำงำนบริกำรวิชำกำรนำควำมรู้สู่ชุมชน
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 7 ทำนุ บ ำรุ ง สนั บสนุ น และส่ งเสริ มศิ ลปวั ฒนธรรมที่ สอดคล้ องกั บกำร
ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 8 ส่ ง เสริ ม กระบวนกำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ ดี ต ำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำลที่ มี
ประสิทธิภำพ พัฒนำระบบบริหำร ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และบุคลำกรให้มีคุณภำพและคุณธรรม
ยุทธศำสตร์ ที่ 9 สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อยกระดับคณะเข้ำสู่สำกล
2.2.4 กำรพัฒนำตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
จำกแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยกำรพัฒนำที่กล่ำวถึงข้ำงต้น ผู้วิจัยได้นำปัจจัยดังกล่ำว
มำพัฒนำเป็นตัวแปรในกำรศึกษำ จำนวน 4 ตัวแปร ประกอบด้วย
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2.2.4.1 นโยบำยของคณะ
กำรนำนโยบำยไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนสำคัญ ในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ
เนื่องจำกควำมสำเร็จของกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ จะส่ งผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อผู้ตัดสินใจ
นโยบำยในกำรได้รั บ ควำมเชื่อถือและศรั ท ธำจำกประชำชน เป็นผลดีต่ออนำคตทำงกำรเมือง ถ้ำกำรนำ
นโยบำยไปปฏิบัติประสบควำมสำเร็จ ส่งผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง ใน
กำรแก้ไขปัญหำและควำมศรัทธำต่อรัฐบำล ส่งผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อหน่วยปฏิบัติ ในกำรได้รับ
ควำมไว้ว ำงใจจำกผู้กำหนดนโยบำย มีผ ลต่อกำรให้ รำงวัล และกำรลงโทษ เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรจัดสรร
ทรัพยำกร เช่น บุคลำกร งบประมำณอุปกรณ์ และเวลำในกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณะ เกิดควำมก้ำวหน้ำในกำร
พัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยถึงควำมอยู่ดีกินดีและมีควำมสุขของประชำชน โดยมีแนวคิดทำงวิชำกำรที่
น่ำสนใจ ได้แก่ Nakamura and Smallwood (1980 : 7-10) ได้กล่ำวว่ำเงื่อนไขสำคัญที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จ
ของกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติประกอบด้วย (1) ควำมชัดเจนในเป้ำหมำยของนโยบำย (2) วิธีกำรที่กำหนดเพื่อ
ปฏิบั ติตำมนโยบำย (3) ผู้ กำหนดนโยบำย (4) ผู้ ที่นำนโยบำยไปปฏิบัติ (5) ประชำชนกลุ่ มเป้ำหมำยของ
นโยบำย (6) กลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ และ (7) โครงสร้ำงและระเบียบของหน่วยงำนที่นำนโยบำยไปปฏิบัติ และ
พบว่ำ Brewer and Deleon (1983 : 265-274) ได้กล่ำวว่ำ กำรนำนโยบำยไปปฏิบัติให้ประสบควำมสำเร็จ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยประกำร ได้แก่ ควำมชัดเจนของนโยบำย (Clarity of Policy) นโยบำยที่มีวัตถุประสงค์ที่
ชัด เจน จะท ำให้ ม ำตรกำรในกำรน ำไปปฏิ บั ติ มี ค วำมชั ด เจนตำมไปด้ ว ย เพรำะช่ว ยให้ ผู้ ป ฏิบั ติ ท รำบถึ ง
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบำย และดำเนินกำรได้สอดคล้อง และบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนี้ ศุภชัย ยำวะประภำษ (2540 : 101) ได้รวบรวมปัจจัยที่กำหนดควำมสำเร็จหรือล้มเหลวของกำร
นำนโยบำยไปปฏิบัติ โดยกล่ำวถึงวัตถุประสงค์ของนโยบำยที่ดีควรประกอบด้วย ควำมชัดเจนของวัตถุประสงค์
ควำมสอดคล้องต้องกันของวัตถุประสงค์ควำมยำกง่ำยในกำรรับรู้วัตถุประสงค์ ดัชนีชี้ควำมสำเร็จของนโยบำย
และควำมเที่ยงตรงของข่ำวสำรที่มีไปยังผู้นำนโยบำยไปปฏิบัติ ซึ่ง วรเดช จันทรศร (2551 : 463-466) ได้กล่ำวถึง
ปัจจัยด้ำนนโยบำยในฐำนะที่เป็นปัจจัยที่มีควำมสำคัญต่อควำมสำเร็จของกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติไว้ว่ำ ปัจจัย
ด้ำนนโยบำย ประกอบด้วย (1) ควำมแตกต่ำงในประเภทของนโยบำย (2) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของ
นโยบำย (3) ควำมสำมำรถของนโยบำยในกำรก ำหนดโครงสร้ ำ งกำรปฏิ บั ติ ง ำน (4) ควำมชั ด เจนของ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของนโยบำย (5) มีทฤษฎีที่เหมำะสมรองรับ (6) ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของกลุ่ มเป้ำหมำย (7) ควำมสอดคล้ องกับ นโยบำยจำกส่ ว นกลำงและนโยบำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (8) ควำม
สอดคล้ องกับ ควำมเป็ น จริ ง (9) กำรกำหนดตัว ชี้วัดและมำตรฐำนของกำรบรรลุ ผ ลส ำเร็จไว้อย่ำงชัดเจน
(10) กำรปฏิบัติตำมนโยบำยสำมำรถทำให้เกิดกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำย และ (11) กำรนำนโยบำยมำทดลอง
ใช้ในกลุ่มเป้ ำหมำยบำงส่ ว น ทั้งนี้ ปั จ จัย ด้ำนนโยบำย ก่อนมีกำรนำนโยบำยนั้นไปปฏิบัติผู้ เกี่ยวข้องควร
ตรวจสอบก่อนว่ำนโยบำยนั้นสำมำรถช่วยให้มีกำรกำหนดโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนได้หรือไม่ นโยบำยมีควำม
ชัดเจนเพียงใด สำมำรถทำให้ผู้ปฏิบัติเข้ำใจได้ตรงกันหรือไม่ นโยบำยนั้นสำมำรถนำไปปฏิบั ติได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมมำกน้อยเพียงใด
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2.2.4.2 เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้เข้ำมำมีบทบำทต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำ
ต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้น โดยส่งผลให้กระบวนกำรเรียน กำรสอนต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันต่อยุคสมัย ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องรู้จักศึกษำ ค้นคว้ำข้อมูลจำกสื่อต่ำงๆ ด้วยตนเองมำกยิ่งขึ้น รวมถึงผู้สอนต้องมีกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศให้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนด้วยเช่นกัน โดยมีแนวคิดทำง
วิชำกำรที่น่ำสนใจ ได้แก่ กิดำนันท์ มลิทอง (2543) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่
รวมระบบคอมพิวเตอร์เข้ำกับระบบโทรคมนำคมกำรสื่อสำรควำมเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เห็นชัดเจนในปัจจุบันคือ อินเทอร์เน็ตและทำงด่วนสำรสนเทศ โดยอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ำย
คอมพิว เตอร์ ขนำดใหญ่ที่ครอบคลุ มทั่ว โลก และให้ บริกำรต่ำงๆ แก่ผู้ ใช้รวมทั้งสำมำรถสื บค้นข้อมูล และ
ติดต่อกันได้ทันทีโดยผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของตัวอักษร ภำพและเสียง สำหรับทำงด่วนสำรสนเทศ
เป็น พื้น ฐำนโครงสร้ ำงสำรสนเทศในกำรนำเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ควำมเร็วสูง เช่น ใยแก้วนำแสง เพื่อให้
ผู้รับบริกำรสำมำรถรับข่ำวสำรข้อมูลต่ำงๆ ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ ควำมสำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศชำติให้เจริญก้ำวหน้ำ โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีควำมเป็นอยู่ของสังคม
สมัย ใหม่ และมีลั กษณะเด่น ที่ส ำคัญดังนี้ (1) เทคโนโลยีส ำรสนเทศ ช่ว ยเพิ่มผลผลิ ต ลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน ในกำรประกอบกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ และกำรอุตสำหกรรม จำเป็นต้องหำ
วิธีในกำรเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรเข้ำมำช่วย
ทำให้ เกิ ดระบบอั ตโนมัติ เรำสำมำรถฝำกถอนเงิ นสดผ่ ำ นเครื่องเอที เอ็ม ได้ต ลอดเวลำ ธนำคำรสำมำรถ
ให้บริกำรได้ดีขึ้น ทำให้กำรบริกำรโดยรวมมีประสิทธิภำพ ในระบบกำรจัดกำรทุกแห่งต้องใช้ข้อมูลเพื่อกำร
ดำเนินกำรและกำรตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใช้เครื่องมือเหล่ำนี้ช่วยในกำรทำงำน เช่น ใช้ในระบบจัดเก็บเงินสด
จองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น (2) เทคโนโลยีสำรสนเทศเปลี่ยนรูปแบบกำรบริกำรเป็นแบบกระจำย เมื่อมีกำร
พัฒนำระบบข้อมูล และกำรใช้ข้อมูลได้ดี กำรบริกำรต่ำงๆ จึงเน้นรูปแบบกำรบริกำรแบบกระจำย ผู้ใช้สำมำรถ
สั่ งซื้ อสิ น ค้ ำจำกที่บ้ ำ น สำมำรถสอบถำมข้ อมู ล ผ่ ำนทำงโทรศั พท์ นิ สิ ตนั กศึ กษำสำมำรถใช้ คอมพิ ว เตอร์
ลงทะเบี ยนเรี ยนหรื อสอบถำมผลสอบจำกที่บ้ำนได้ (3) เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรั บกำร
ดำเนินกำรในหน่วยงำนต่ำงๆ ปัจจุบันทุกหน่วยงำนต่ำงพัฒนำระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในองค์กำร
ประเทศไทยมีระบบทะเบียนรำษฎร์ ระบบเวชระเบียนในโรงพยำบำล ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลภำษี ในองค์กำร
ทุกระดับเห็นควำมสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ และ (4) เทคโนโลยีสำรสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุก
ระดับพัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้
จำกกำรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ กำรใช้ตำรำงคำนวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคมแบบต่ำงๆ เป็นต้น
2.2.4.3 แนวทำงกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรคณะ
ผู้ บ ริ ห ำรองค์ ก ำรที่ มี ศั ก ยภำพจะมี ภ ำวะผู้ น ำในกำรผลั ก ดั น นโยบำยที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยให้บรรลุผลสำเร็จ โดยผู้บริหำรจะต้องสำมำรถสนับสนุนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ผู้บริหำรยังต้องสำมำรถพัฒนำบุคลำกรทุกระดับได้
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อย่ำงเหมำะสมตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยสร้ำงควำมมุ่งมั่น และอำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำน
ให้แก่บุคลำกรขององค์กำรทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรทำงำนในอนำคต โดยมีแนวคิด
ทำงวิชำกำรที่น่ำสนใจ ได้แก่ เพ็ญพร ทองคำสุก (2553 : 17) ได้กล่ำวถึงภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงไว้ว่ำ
หมำยถึง กำรที่ผู้บริหำรองค์กำรเป็นพลังผลักดันกำรเปลี่ยนแปลงจำกสภำพเดิมที่เป็นอยู่ ทำให้พนักงำนเกิด
กำรตระหนักรู้คุณค่ำของวิสัยทัศน์ มีควำมรู้สึกชื่นชม ภำคภูมิใจ และให้ควำมเคำรพนับถือแก่ผู้บริหำร มีกำร
กระตุ้นและ จูงใจให้พนักงำนปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย มีกำรคิดแก้ปัญหำ
และตัดสินใจอย่ำงมีเหตุมีผล มีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบและมุ่งพัฒนำพนักงำนไปสู่ควำมสำมำรถที่สูงขึ้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กำร ซึ่งวรเดช จันทรศร (2551 : 463-466) ได้กล่ำวถึงปัจจัยด้ำนงำนบริหำรและ
ผู้กำหนดนโยบำยในฐำนะที่เป็นปัจจัยที่มีควำมสำคัญต่อควำมสำเร็จของกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติไว้ว่ำ ปัจจัย
ด้ำนงำนบริหำรและผู้กำหนดนโยบำย ประกอบด้วย (1) ภำวะผู้นำของผู้บริหำร (2) ทักษะและควำมเข้ำใจด้ำน
กำรบริหำรงำนอำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำร (3) ควำมซับซ้อนของกระบวนกำรตัดสินใจ (4) กำรสนับสนุนของ
ผู้บริหำร (5) กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร (6) ระดับควำมเข้ำใจในสภำพควำมเป็นจริงในกำรให้บริกำรของ
ผู้บริหำรหรือผู้กำหนดนโยบำย (7) ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำน (8) กำรสร้ำงให้เกิดควำม
ผูกพันต่อสมำชิกในองค์กำรด้วยกัน และ (9) ควำมสำมำรถของผู้บริหำรในกำรแก้ไขปัญหำควำมล่ำช้ำที่เกิดขึ้น
ทั้ง นี้ ปั จ จั ย ด้ ำ นผู้ บ ริ ห ำรและผู้ ก ำหนดนโยบำย จะต้ อ งพิ จ ำรณำว่ ำ ผู้ บ ริ ห ำรนโยบำยนั้ น มี ทั ก ษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมเข้ำใจในนโยบำยมำกน้อยเพียงใด ผู้บริหำรมีส่วนเกี่ยงข้องกับกำรกำหนดนโยบำย
หรือไม่ และกำหนดนโยบำยนั้นมำจำกควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยหรือไม่มีควำมเป็นผู้นำมำกน้อยเพียงใด
สำมำรถบริหำรควำมล้ำช้ำและปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีวุฒิภำวะเป็นที่ยอมรับและเหมำะสมกับ
ภำรกิจของนโยบำยหรือไม่
2.2.4.4 ทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนเป็นปัจจัยต่ำงๆ ที่เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำน
มีควำมคล่องตัว และเอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนได้โดยสะดวก ดังนั้น องค์กำรควรพิจำรณำถึงควำมพร้อม และควำม
พอเพีย งของทรั พยำกรที่เกี่ย วข้องกับ กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย รวมถึงองค์กำรต้องมีกำรวำงแผนและ
แสวงหำทรัพยำกรที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถนำนโยบำยไปปฏิบัติ
ได้โดยง่ำย โดยมีแนวคิดทำงวิชำกำรที่น่ำสนใจ ได้แก่ ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2548 : 41-43) เห็นว่ำ กำร
จัดสรรทรัพยำกรเป็นกระบวนกำรกำหนดทรัพยำกรต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรทำงำน ซึ่งประกอบด้วย
(1) กำรกำหนดทรัพยำกรที่ต้องใช้ควำมต้องกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ (2) กำรจัดสรรทรัพยำกรไปให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ (3) กำรกำหนดทรัพยำกรที่จำเป็นจะต้องใช้สำหรับควำมมุ่งหมำยเฉพำะอย่ำง และ (4) กำรมอบหมำย
บุคลำกรให้ทำงำนในแต่ละโครงกำรหรือแต่ละเป้ำหมำย ซึ่ง Lipsky (1980) ได้กล่ำวถึงปัจจัยด้ำนทรัพยำกรว่ำ
มีอิทธิผลต่อกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ ประกอบด้วย (1) กำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจำของข้ำรำชกำร
แต่ละคน (2) เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในกำรทำงำน ซึ่งข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติงำนจะเผชิญกับปัญหำควำมไม่
พร้อมของทรัพยำกร เวลำ ที่มีอยู่ อย่ำงจำกัด และ (3) กำรถูกกดดันเพิ่มเติมจำกกำรควบคุมของผู้บริหำร
58

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.7 No.2 July- December 2020

ระดับสูง กำรนำนโยบำยไปปฏิบัติจะประสบควำมสำเร็จหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของข้ำรำชกำรระดับ
ล่ำงที่จะเลือกใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ภำยใต้ข้อจำกัดดังกล่ำวอย่ำงไร นอกจำกนี้ Brewer and Deleon (1983 :
265-274) ได้กล่ำวว่ำ กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นปัจจัยสำคัญในกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติให้ประสบควำมสำเร็จ
ในระดับสูง และอำจกล่ำวได้ว่ำ ถ้ำกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติขำดแคลนทรัพยำกรในกำรดำเนินงำนจะส่งผลให้
เกิดควำมล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นลงมือปฏิบัติ ดังนั้น ในกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติจึงจำเป็นต้องได้รับกร
จัดสรร และสนับสนุนทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอเพื่อป้ องกันมิให้กำรนำนโยบำยไปปฏิบัติต้องประสบ
ควำมล้มเหลว
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทิพย์วรรณ จูมแพง กุหลำบ รัตนสัจธรรม และวัลลภ ใจดี (2555 : 39-51) ได้ศึกษำวิจัยเรื่องปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อควำมสำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมกำรรับรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำน
ระดับเขต กระทรวงสำธำรณสุข ผลกำรวิจัยพบว่ำ บุคลำกรรับรู้ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐระดับปำนกลำง ปั จจัยที่มีอิท ธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 กับควำมสำเร็จในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐโดยรวมและรำยด้ำน คือ ค่ำนิยมร่วมองค์กำร กลยุทธ์องค์กำร ระบบงำน
ทักษำบุคลำกร โครงสร้ำงองค์กำร
วัชรินทร์ สุทธิศัย (2555 : 211-218) ได้ศึกษำวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรนำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ : กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลกำรวิจัยพบว่ำ
ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย และกำรติดตำมกำรดำเนินงำน เป็นปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมสำเร็จ
ในกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติมำกที่สุด โดยระดับควำมสำเร็จทั้ง 4 ด้ำนคือ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลป
และวัฒนธรรมด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู ด้ำนกำรสอน และด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม เป็น
นโยบำยที่ประสบควำมสำเร็จในระดับมำก

กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยที่มีผ ลต่อกำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้ศึกษำ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ ยวกับปั จจัย กำรพัฒ นำ ศึกษำวิสั ยทั ศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศำสตร์ของคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม รวมถึงศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องจนสำมำรถนำมำ
สร้ำงเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตามพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods Research)
3.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ ได้แก่ นิสิตคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จำนวน
635 คนโดยกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรใช้ตำรำงกำหนดขนำดกลุ่มสำเร็จรูป ด้วยวิธีของ Krejcie and
Morgan โดยกำหนดค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% (Krejcie and Morgan, 1970 : 308) ทำให้ได้
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 242 คน
3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก เชิงคุณภำพ 18 คน ประกอบด้วย (1) ตัวแทนจำกของคณะเภสัชศำสตร์ จำนวน
9 คน และ (2) ตัวแทนจำกนิสิตคณะเภสัชศำสตร์ จำนวน 9 คน โดยใช้กำรคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจำะจง
3.3 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรศึ ก ษำครั้ ง นี้ ไ ด้ พั ฒ นำขึ้ น มำให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรวิ จั ย
ประกอบด้วย
3.3.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ ได้แก่ แบบสอบถำม จำนวน 3 ตอน ได้แก่ (1) ข้อมูล ส่ว นบุคคล
(2) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำคณะเภสัชศำสตร์ (3) ระดับกำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะเภสัชศำสตร์ ซึ่ง
แบบสอบถำมผ่ำนกำรตรวจควำมตรงเชิงเนื้ อหำจำกผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่ำน โดยใช้เทคนิค IOC และ
ทดสอบควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมจำกนิสิตคณะสำธำรณสุขศำสตร์ จำนวน 30 รำย ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟำของครอนบำค (Cronbach' Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่ำควำมเชื่อมั่น ของตัวแปรต้นเท่ำกับ 0.891
และตัวแปรตำมเท่ำกับ 0.908 จำกนั้นผู้วิจัยและทีมวิจัยดำเนินกำรเก็บแบบสอบถำมด้วยตนเอง
3.3.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ เพื่อเพื่อศึกษำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำ
ตำมพันธกิจของคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
3.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.4.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
และค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
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3.4.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่ กำรวิเครำะห์เนื้อหำ และจัดแยกประเด็นตำมกลุ่มของข้อมูล จำกนั้นทำกำร
ตีควำมข้อมูลที่ได้โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎี เพื่อสร้ำงข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรแปลผลควำมหมำยของกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.20
เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 29.30
4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำคณะเภสัชศำสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19
เมื่อจำแนกเป็นรำยด้ำนเรียงตำมลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุดได้ดังนี้ นโยบำยของคณะ (ค่ำเฉลี่ย
4.31) เทคโนโลยี (ค่ำเฉลี่ย 4.27) แนวทำงกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรคณะ (ค่ำเฉลี่ย 4.18) และทรัพยำกรใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ค่ำเฉลี่ย 4.01)
4.3 ระดับกำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะเภสัชศำสตร์ โดยรวมอยู่ในระดั บมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.03 เมื่อจำแนกเป็นรำยด้ำนเรียงตำมลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุดได้ดังนี้ ด้ำนผลิตบัณฑิตฯ
(ค่ำเฉลี่ย 4.15) ด้ำนวิจัยทำงเภสัชศำสตร์ ฯ (ค่ำเฉลี่ย 4.11) ด้ำนให้บริกำรชุมชนด้ำนสุขภำพ (ค่ำเฉลี่ย 4.01)
และด้ำนส่งเสริมและทำนุบำรุงฯ (ค่ำเฉลี่ย 3.84)
4.4 กำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำคณะเภสัชศำสตร์กับ
กำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะเภสัชศำสตร์ พบว่ำมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
โดยเรียงลำดับค่ำควำมสัมพันธ์ (r) จำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ นโยบำยของคณะ (r = .63) เทคโนโลยี (r = .52)
แนวทำงกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรคณะ (r = .29) และทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (r = .23)
ตารางที่ 1 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำคณะเภสัชศำสตร์กับกำรพัฒนำตำม
พันธกิจของคณะเภสัชศำสตร์
ตัวแปรตาม (y)
ระดับการพัฒนา
ตามพันธกิจของ
คณะเภสัชศาสตร์
หมายเหตุ
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ตัวแปรต้น
1) นโยบำยของคณะ
2) เทคโนโลยี
3) แนวทำงกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรคณะ
4) ทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Pearson’s (r)

P-Value

0.63
0.52
0.29
0.23

0.00**
0.00**
0.00**
0.00**
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4.5 แนวทำงกำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะเภสัชศำสตร์
4.5.1 นโยบำยของคณะ โดยต้องมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้ำงควำมสมำนสำมัคคีภำยในคณะ และมี
กลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน และทุกฝ่ำยสำมำรถเข้ำใจร่วมกันได้โดยง่ำย เพื่อผลักดันให้กำรดำเนินงำน
ในแต่ละด้ำนเป็นไปตำมพันธกิจ รวมถึงมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้นิสิต
เกิดควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพสูงขึ้น
4.5.2 เทคโนโลยี สนับสนุนให้มีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอน และไม่ควรเน้นกำรท่องจำ
เนื่องจำกในกำรทำงำนจริงสำมำรถค้นหำข้อมูลเพื่อต่อยอดในกำรทำงำนได้ตลอดเวลำ ดังนั้น จึงควรมีกำร
พัฒนำเทคโนโลยีในกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจ เพื่อช่วยให้นิสิตมีควำมเข้ำใจได้ง่ำยยิ่งขึ้น
4.5.3 แนวทำงกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรคณะ ต้องให้ควำมสำคัญกั บควำมปลอดภัยในชีวิตของ
นิสิต โดยเฉพำะเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอน เช่น อุปกรณ์เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ที่มีควำมหลำกหลำย
มำกขึ้น รวมถึงพัฒนำห้องปฏิบัติกำรให้มีควำมปลอดภัย และนำมีเทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏิบัติกำรทำงกำร
ผลิตยำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4.5.4 ทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยต้องสนับสนุนงบประมำณให้นิสิตเพื่อทำกิจกรรมของ
ส่วนรวมอย่ำงเต็มที่ เพื่อช่วยให้นิสิตมีทักษะในด้ำนอื่นๆ นอกเหนือจำกควำมรู้ทำงวิชำกำร

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล
1. นโยบำยของคณะ ผลกำรวิจัยพบว่ำมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีเรื่องกำรพัฒนำนิสิต
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำทุกเรื่อง
ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะคณะเภสัชศำสตร์ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำนิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ เนื่องจำกเป็นอำชีพที่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของสังคมไทย ดังนั้นจึงมีกำรกำหนดเป็นนโยบำยใน
กำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน และให้ควำมสำคัญกับนโยบำยดังกล่ำวจึง ทำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกำร
ตำมอย่ ำงเคร่ งครั ด นอกจำกนี้ ผลกำรวิจั ย เชิงคุ ณภำพยังชี้ไปในแนวทำงเดียวกันว่ำ นโยบำยของคณะมี
กิจกรรม และกลยุทธ์กำรบริหำรงำนที่ชัดเจน ทำให้ทุกฝ่ำยสำมำรถเข้ำใจร่วมกันได้โดยง่ำย โดยผลกำรวิจัย
ดังกล่ำวสอดคล้องกับแนวคิดของ Nakamura and Smallwood (1980 : 7-10) กล่ำวว่ำเงื่อนไขสำคัญที่
ส่งผลต่อควำมสำเร็จของกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติประกำรหนึ่งคือ ควำมชัดเจนในเป้ำหมำยของนโยบำย ซึ่ง
Brewer and Deleon (1983 : 265-274) ได้ให้ ควำมเห็ นที่ส อดคล้ องกันว่ำ นโยบำยที่มีวัตถุประสงค์ที่
ชัด เจน จะท ำให้ ม ำตรกำรในกำรน ำไปปฏิ บั ติ มี ค วำมชั ด เจนตำมไปด้ ว ย เพรำะช่ว ยให้ ผู้ ป ฏิบั ติ ท รำบถึ ง
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบำย และดำเนินกำรได้สอดคล้อง และบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 3 ของคณะเภสัชศำสตร์ที่ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำนิสิตให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ ดังนั้น คณะเภสัชศำสตร์จึงควรมีกิจกรรมที่
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ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำนิสิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง จนเป็น
ภำพลักษณ์ของคณะและเกิดกำรยอมรับในระดับสำกลควบคู่ไปกับงำนวิจัย
2. เทคโนโลยี ผลกำรวิ จั ย พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ ยอยู่ในระดับมำกที่สุ ด โดยมีเรื่องกำรเปลี่ ยนแปลง
เทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้กำรหำข้อมูล กำรส่งต่อข้อมูลทำงเฟสบุ๊ ค อินสตรำแกรม ไลน์ และ
อินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ำยเน็ตเวิร์คในรูปแบบอื่น ๆ มีควำมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะ
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยแวดล้อมภำยนอกขององค์กำรที่ส่งผลทำให้เกิดวิทยำกำรและประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่
ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำน และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กำรให้สูงขึ้น มี ค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ทุกเรื่อง โดยผลกำรวิจัยดังกล่ำวสอดคล้องกับแนวคิดของ กิดำนันท์ มลิทอง (2543) ที่กล่ำวว่ำ เทคโนโลยี
สำรสนเทศจะช่วยให้เกิดกำรให้บริกำรต่ำงๆ แก่ผู้ใช้ ทั้งในด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลและติดต่อกันได้ทันทีโดยผ่ำน
ทำงอินเทอร์ เน็ต จึงทำให้ผู้ รับบริกำรสำมำรถรับข่ำวสำรข้อมูลต่ำงๆ ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว นอกจำกนี้
ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพยังชี้ไปในแนวทำงเดียวกันว่ำ คณะสนับสนุนมีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอน
เพื่อทำให้กำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจ ช่วยให้นิสิตมีควำมเข้ำใจได้ง่ำยยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่
8 ของคณะเภสัชศำสตร์ที่ให้ควำมสำคัญกับพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีคุณภำพ ซึ่งเป็นไปตำมพั นธ
กิจที่มุ่งให้มีกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพในสำขำเภสัชศำสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม ดังนั้น คณะเภสัช
ศำสตร์จึงควรมีกิจกรรมที่ให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเนื้อหำทำงวิชำกำร เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้
ในเรื่องที่ทันสมัย และสร้ำงช่องทำงที่ช่วยให้นิสิตสำมำรถเข้ำถึงและแสวงหำข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ
3. แนวทำงกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรคณะ ผลกำรวิจัยพบว่ำมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก โดยมี
เรื่องภำวะผู้นำในกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มี ค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำทุกเรื่อง ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะใน
สังคมไทยทุกระดับนั้น ผู้นำมีควำมสำคัญอย่ำงมำกต่อกำรนำพำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จึงทำให้ภำวะผู้นำมีควำมสำคัญต่อองค์กำรและผู้ปฏิบัติงำนในฐำนะเป็นผู้กำหนดทิศทำงขององค์กำร และเป็น
ผู้ ก ระตุ้ น จู ง ใจให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนได้ทุ่ ม เทแรงกำยแรงใจปฏิ บัติ ง ำนเพื่อ ให้ บ รรลุ เ ป้ำ หมำยขององค์ กำร โดย
ผลกำรวิจัยดังกล่ำวสอดคล้องกับแนวคิดของเพ็ญพร ทองคำสุก (2553 : 17) ที่กล่ำวว่ำ ผู้บริหำรองค์กำรต้อง
เป็นพลังผลักดันให้พนักงำนเกิดกำรตระหนักรู้คุณค่ำของวิสัยทัศน์องค์กำร รวมถึงกระตุ้นจูงใจให้ พนักงำน
ปฏิบัติงำนที่ได้รับ มอบหมำยให้บรรลุผลสำเร็จ มีกำรพัฒนำพนักงำนไปสู่ควำมสำมำรถที่สูงขึ้นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กำร นอกจำกนี้ ผลกำรวิจัย เชิงคุณภำพยังชี้ให้เห็นว่ำ แนวทำงกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
คณะได้ให้ควำมสำคัญกับนิสิต เช่น กำรพัฒนำเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำห้องปฏิบัติกำรให้มี
ควำมปลอดภัย เพื่อช่วยให้กำรปฏิบัติกำรทำงกำรผลิตยำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของ
ยุทธศำสตร์ที่ 8 คณะเภสัชศำสตร์ ที่ได้มีกำรกำหนดให้มีกำรส่งเสริมกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลัก
ธรรมำภิบำล ซึ่งจะช่วยสร้ำ งควำมเชื่อมั่นต่อแนวทำงกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ดังนั้น คณะเภสัชศำสตร์
จึงควรมีกิจกรรมที่ให้ควำมสำคัญกับกำรกำรสื่อสำรเพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของผู้บริห ำรในกำรนำหลั ก
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ธรรมำภิบำลมำใช้ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งจะช่วยสร้ำงกำลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และเกิด
แรงจูงใจในกำรให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ
4. ทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผลกำรวิจัยพบว่ำมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก โดยมีเรื่อง
วัสดุ อุปกรณ์คณะทั้งกำรทำงำนและกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำทุกเรื่อง ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะคณะ
เภสัชศำสตร์ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำแหล่งฝึกและสร้ำงเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัชกรรมให้ได้
มำตรฐำน จึงมีกำรสนับสนุนทรัพยำกรที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ในกำรใช้งำนจริง ที่ช่วยเพิ่มศักยภำพ
ของนักศึกษำ นอกจำกนี้ ผลกำรวิจัย เชิงคุณภำพยังชี้ให้ เห็นว่ำ คณะสนับสนุนงบประมำณให้นิสิต สำหรับ
ทำกิจกรรมของส่วนรวมอย่ำงเต็มที่ เพื่อช่วยให้นิสิตมีทักษะในด้ำนอื่นๆ นอกเหนือจำกควำมรู้ทำงวิชำกำร โดย
ผลกำรวิจัยดังกล่ำวสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2548 : 41-43) ที่ได้กล่ำวว่ำ กำร
จัดสรรทรัพยำกรเป็นกระบวนกำรกำหนดทรัพยำกรต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรทำงำน โดยกำรกำหนด
ทรัพยำกรที่ต้องใช้ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ และต้องมีกำรกำหนดทรัพยำกรที่จำเป็นจะต้องใช้
สำหรับควำมมุ่งหมำยเฉพำะอย่ำงด้วย และยังสอดคล้องกับที่ Lipsky (1980) ได้กล่ำวถึงทรัพยำกรในฐำนะที่
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติว่ำ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในกำรทำงำน ต้องมีพร้อมเพื่อ
รองรับกำรทำงำน รวมถึงกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติจะประสบควำมสำเร็จหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของผู้
ปฏิบัติในกำรเลือกใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสมภำยใต้ข้อจำกัดของงำน
5. กำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำคณะเภสัช
ศำสตร์มีควำมสัมพันธ์กับกำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะเภสัชศำสตร์ อยู่ในระดับปำนกลำงอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยผลกำรวิจัยดังกล่ำวสอดคล้องกับผลวิจัยของทิพย์วรรณ จูมแพง กุหลำบ รัตนสัจธรรม
และวัล ลภ ใจดี (2555 : 39-51) ที่พบว่ำ ปัจ จัยที่มีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จ มีควำมสัมพันธ์กับ กำรพัฒ นำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในหน่วยงำนระดับเขต กระทรวงสำธำรณสุข อยู่ในระดับ ระดับปำนกลำง
เช่นกัน โดยผลกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ยังพบอีกว่ำ นโยบำยของคณะมีควำมสัมพันธ์กับกำร
พัฒนำตำมพันธกิจของคณะเภสัชศำสตร์มำกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของวัชรินทร์ สุทธิศัย (2555 : 211218) ที่พบว่ำ ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำยเป็นปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรนำนโยบำย
ไปปฏิบัติมำกที่สุด เช่นกัน
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. ข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำยของคณะ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมุ่งเน้นใน
1) กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำง
ต่อเนื่อง
2) กิจกรรมสื่อสำรประชำสัมพันธ์เพื่อยกระดับภำพลักษณ์ของคณะให้เกิดกำรยอมรับใน
ระดับสำกลควบคู่ไปกับงำนวิจัย
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3) กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้ำงควำมสมำนสำมัคคีภำยในคณะ เพื่อให้ทุกฝ่ำยสำมำรถเข้ำใจ
ร่วมกันได้โดยง่ำย เพื่อผลักดันให้กำรดำเนินงำนในแต่ละด้ำนเป็นไปตำมพันธกิจ
4) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้นิสิตเกิดควำมคล่องตัว
มีประสิทธิภำพสูงขึ้น
2. ข้อเสนอแนะด้ำนเทคโนโลยี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมุ่งเน้นใน
1) กิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำเนื้อหำทำงวิชำกำร เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในเรื่องที่ทันสมัย
2) กำรสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงช่องทำงที่ช่วยให้นิสิตสำมำรถเข้ำถึงและแสวงหำข้อมูล
ข่ำวสำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ
3. สำหรับข้อเสนอแนะด้ำนแนวทำงกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรคณะ ควรมุ่งเน้นในเรื่อง
1) กิจกรรมสื่อสำรเพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของผู้บริหำรในกำรนำหลักหลักธรรมำภิบำล
มำใช้ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
2) กิจกรรมสร้ำงกำลังใจ และแรงจูงใจในกำรให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ
4. ข้อเสนอแนะด้ำนทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ควรมุ่งเน้นไปที่
1) กิจ กรรมกำรพัฒ นำทรั พยำกรที่จำเป็น ต่อกำรปฏิบัติ งำน กำรฝึ กฝนทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนของนิสิตให้มีควำมสมบูรณ์แบบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มมำกขึ้น
2) กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตของนิสิต โดยเฉพำะเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอน และ
พัฒนำห้องปฏิบัติกำรให้มีควำมปลอดภัย
3) มีกำรนำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏิบัติกำรทำงกำรผลิตยำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4) สนับสนุนงบประมำณให้นิสิตเพื่อทำกิจกรรมของส่วนรวมอย่ำงเต็มที่ เพื่อช่วยให้นิสิตมี
ทักษะในด้ำนอื่นๆ นอกเหนือจำกควำมรู้ทำงวิชำกำร
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ำรวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษำปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ กำรพั ฒ นำตำมพั น ธกิ จ ของคณะเภสั ช ศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เพื่อนำไปสู่สร้ำงตัวแบบในกำรพัฒนำงำนเชิงคุณภำพ
2. ควรมีกำรศึกษำถึงควำมส ำเร็จหรือสั มฤทธิ์ผ ลของกำรพัฒ นำตำมพันธกิจของคณะเภสั ช
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เพื่อนำมำสู่กำรปรับปรุงนโยบำยขององค์กร
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