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การศึกษารูปแบบการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะของโรงเรียนศรี
สงครามวิทยา  อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลยสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะและการออกแบบ 

The Study of the Model for the Promotion and Development of Students who have 
artistic ability of Srisongkram Wittaya School for the excellence in art and design   

 
ไทยโรจน์  พวงมณี1 

Thairoj phoung-manee 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทของ

โรงเรียนศรีสงครามและบริบทด้านการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะของเด็กและเยาวชน 2) ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 3) ศึกษารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้านศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย อาจารย์ นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศิษย์เก่า จ านวน 30 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 

1. โรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีเปูาหมายอยู่ที่นักเรียนจะต้องเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสอง
ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีปรัชญาและวิสัยทัศน์ว่า
ร่วมบริหารจัดการ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้ มีคุณธรรม 
รักษ์ความเป็นไทยและมั่นใจในความเป็นพลโลก มีผู้บริหารคือ นายยงยุทธ ทิพรส และมีการพัฒนาด้านการจัด
การศึกษาโดยจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 จุดเน้นคือความ
ต้องการ ความถนัดของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะด้าน
ศิลปะ รวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปะและการออกแบบคือ 
การมีทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรสนับสนุนที่มีคุณภาพ และการมีเครือข่ายการเรียนรู้ทางศิลปะและการออกแบบ 
           3. รูปแบบของการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะและการ
ออกแบบคือ การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน, โรงเรียนศรีสงคราม , ศิลปะและการออกแบบ 
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Abstract 
 This study was a qualitative research that had the purposes to 1) study the context of 
Srisongkram Wittaya School and the context in the promotion and development of art learning 
activities for children and youth, 2) to study the factors affecting the promotion and 
development of students’ and youths’ learning, and 3) study the model for the promotion and 
development of students who have artistic ability of Srisongkram Wittaya School, Wangsaphung 
District, Loei Province. The sampling group consisted of 30 people: teachers, students, school 
committee, students’ parents, Educational Office Area officers, and former students. The 
research instrument included interviewing form, and in-group discussion, and the data was 
analyzed with contextual analysis and presented in the form of descriptive analysis. The findings 
were as followings. 
           1. Srisongkram Wittaya School is an extra-large coeducation school under the Office of 
Loei Educational Office Area 19. The school aims that the students must be excellent in 
academic, bilingual communication, advancement of ideas, creative work production, and in 
world responsibility. The philosophy and vision of the school is the school of cooperative 
management; that is to allow students to self-learning, and use the technology to create the 
body of knowledge, and the students must have morality, the pride of Thai national, and the 
confidence of being world population. The school administrator is Mr. Yongyuth Tiparos. The 
development of educational management was performed according to the core curriculum of 
the year 2008, focusing on the needs and the aptitude of students and community. There were 
many activities provided to promote the ability especially in art, and the school provided the 
environment and the atmosphere suitable for learning.   
            2. The factors affecting the promotion and development of artistic and design ability 
were the personnel resources, quality support resources, and the network of art and design 
learning. 
           3. The model for the promotion and development of students who have ability in art 
and design was the connection of the related networks among the school members, the 
students’ parents, educational section, government units, and private units to participate in the 
development and the promotion of students’ learning. 
 
Keyword :  Srisongkram Wittaya School, Arts and  Design 
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บทน า 
กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมกันท าในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ทั้งนี้

เปูาหมายหลักคือ การฝึกฝนฝีมือ ความคิด จินตนาการและการแสดงออกที่มาจากประสบการณ์ของตนเอง            
โดยไม่จ ากัดว่าจะใช้เทคนิค สื่อ วิธีการอย่างไร (พีระพงษ์ กุลพิศาล , 2531 : 27) ถ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะที่ดึงดูดใจ เปิดโอกาสให้มีการทดลอง กระท า แสดงออกทางอารมณ์ ความคิดเต็มศักยภาพ จะช่วยเติมเต็ม
และสร้างศักยภาพอย่างเต็มที่ให้กับเด็กเอง (ขนบพร วัฒนสุขชัย , 2547 : 127) การพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรม
ศิลปะถือเป็นการสร้างศักยภาพด้านความรู้ความสามารถ อันเป็นการสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
ตามพัฒนาการของวัยและระดับสติปัญญาแห่งการเรียนรู้ ความรู้จากกิจกรรมศิลปะแบ่งออกได้ 3 ระดับ คือ 1) 
ความรู้จากการใช้เหตุผล สามารถรับรู้ได้โดยการอ้างอิงสนับสนุนจากสิ่งที่มีความแน่ใจ 2) ความรู้จากความรู้สึก 
(Intuition)เป็นความรู้ที่เกิดจากการหยั่งรู้ และ3) ความรู้ขั้นสูงสุดระดับอุตระ (Transcendental Intuition)  
ส าหรับความรู้ที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้นั้น มี 2 ลักษณะคือ ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการใช้เหตุผล การสังเกต  
การทดลองด้วยประสบการณ ์หรืออาจได้ความรู้ที่มาจากปัญญา (Intellect) ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่
ทุกคนสามารถเข้าถึงและรับรู้ได้เหมือนกัน เป็นความรู้เชิงปริมาณ (Quantitative Knowledge) เรียกว่าความรู้นี้
ว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และ2) ความรู้ที่เกิดขึ้นโดยตรงฉับพลันทันที เป็นความรู้เฉพาะบุคคล (individual) 
เพราะเป็นความรู้ของสิ่งเฉพาะจากจินตนาการ (Image) จัดเป็นความรู้เชิงคุณภาพ (Qualitative Knowledge)  
เรียกความรู้นี้ว่า ความรู้ทางศิลปะที่มาจากความรู้สึกและจินตนาการ (ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ , 2543: 32-33) ซึ่ง
ความรู้ที่เป็นศิลปะจะมีพ้ืนฐานมาจากจินตนาการ (Imagination) แต่ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์มีพ้ืนฐานจาก
ความคิดรวบยอด (Conception) ซึ่งถ้ามีการเรียนรู้ทั้งสองแบบขึ้นก็จะเป็นหนทางท าให้มนุษย์เข้าใจโลกและ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้เป็นอย่างดี (พีระพงษ์  กุลพิศาล, 2531 : 3) 

ศิลปะมีความส าคัญต่อมนุษย์ทั้งผู้ที่อยู่ในขอบข่ายของผู้สร้างสรรค์และผู้ชื่นชมผลงาน เพราะศิลปะมีองค์
ความรู้และสุนทรียศาสตร์แฝงอยู่อันเป็นความงาม ความบริสุทธิ์ ที่สามารถสร้างความประทับใจและความสะเทือน
อารมณ์ได้ ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษานั้นถ้ามีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งเด่นชัดผู้เกี่ยวข้อง
ควรที่จะมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแสดงศักยภาพออกตามขีดความสามารถ ซึ่งท้ายสุด                
จะสามารถส่งคนท่ีมีคุณภาพสู่สังคม เช่นเดียวกับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะ  ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษ 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุมานะที่จะเรียนรู้  ถ้ามีการพัฒนาทั้งทักษะ ความคิดก็จะสามารถสร้างอัจฉริยภาพ
ให้เกิดข้ึนกับบุคคลได ้(ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2536 : 37-38)   

การส่งเสริมเรียนรู้ศิลปะของกลุ่มเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพขึ้นในตัวบุคคล รวมถึงสร้างให้เกิดความเข้าใจภาพแห่งสุนทรียะรมย์ในจิตใจขึ้นได้ง่าย เมื่อเติบโตขึ้นใน
อนาคต ดังทีน่ักวิชาการศิลปะและศิลปศึกษาอย่าง ชาญรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2543 : 37-43) กล่าวว่า ศิลปะช่วยผ่อน
คลายอารมณ์ความรู้สึกทั้งสุขและทุกข์ ศิลปะช่วยพัฒนาจิตใจ ช่วยให้เข้าใจชีวิตคนอ่ืน สร้างสุขภาพจิตที่ดี  ศิลปะ
ช่วยพัฒนาสังคม เป็นเครื่องในการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ ศิลปะช่วยบ าบัดอาการทางจิตหรือ
สภาพร่างกายที่อ่อนแอและที่ส าคัญคือ ศิลปะจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลที่ได้เข้ามา
เรียนรู้ ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดความฉลาดสามารถพัฒนาผ่านกิจกรรมทางศิลปะที่สามารถให้
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะนั้นนักวิชาการศึกษา เห็นว่า ผู้เรียน
ควรเกิด (1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ซึ่งเป็นความรู้ด้านความเข้าใจ ทักษะและความสามารถทาง
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สติปัญญา (2) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ
และความซาบซึ้ง และ (3) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)ที่มุ่งพัฒนาทักษะความชาญในการใช้อวัยวะ           
ต่าง ๆ ของร่างกาย (วุฒิ วัฒนสิน, 2541 : 124) 

ครูเป็นบุคคลส าคัญที่จะช่วยพัฒนากล่อมเกลาทักษะความรู้ความสามารถ ความมีศีลธรรมจริยธรรมที่มีอยู่
ในตัวผู้เรียนออกมา ซึ่งครูจะต้องมีลักษณะพิเศษคือเข้าใจเหตุผลพ้ืนฐานของสิ่งต่าง ๆ รู้จักการจัดหาวัสดุเพ่ือการ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักน าประสบการณ์ในชีวิตมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ช่วยเหลือเด็กอย่าง
ใกล้ชิดและสม่ าเสมอ หาวิธีการสร้างความเร้าใจให้เกิดขึ้นภายในชั้นเรียน เช่น การจัดกิจกรรมการสนทนา ถาม
ตอบเกี่ยวกับศิลปะเด็ก มีสื่อที่สามารถเร้าความสนใจ และการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เหมาะกับการเรียนรู้ 
(พีระพงษ์ กุลพิศาล, 2531 : 21-23) ซึ่งเทคนิคการสอนเพ่ือส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะนั้น ครูศิลปศึกษาใน
ฐานะผู้ที่มีบทบาทส าคัญจึงจ าเป็นต้องมีการจูงใจ (Motivation)  และการสร้างแรงกระตุ้น (Stimulation) ด้วย
วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เช่น การให้ท างานเป็นกลุ่ม  การก าหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติร่วมกัน และการแข่งขัน
ระหว่างกัน (ปวิดา ชื่นเชย, 2543 : 180-181) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จทั้งเชิงความรู้วิชาการและ
การด าเนินชีวิต 

นอกจากนี้ความส าเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กยังอาจมาจากแรงกระตุ้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีทั้งการตั้งค าถาม  การจัดบรรยากาศ
ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติงาน วัสดุ เครื่องมือสื่อหรือตัวอย่างผลงานที่แสดงถึงเทคนิควิธีการใหม่ ๆ การวิจารณ์
ผลงานและการสาธิต การกระตุ้นดังกล่าวสามารถช่วยสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้แตกต่างกันในเด็กแต่ละ
คน รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการถ่ายโยงความรู้และประสบการณ์ครั้งแรกไปสู่การแก้ปัญหาในครั้ง
ต่อไปหรือการแก้ปัญหาใกล้เคียงได้ โดยที่การถ่ายโยงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดจากการที่ครูให้หลักการ
กว้าง ๆ แก่ผู้เรียน พร้อมทั้งการจัดเนื้อหาตามล าดับก่อนหลัง และปลูกฝังนิสัยที่ดีในการรู้จักเลือกประยุกต์
หลักการที่ส าคัญไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ซึ่งประโยชน์จากการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้ วย
ตนเองของผู้เรียนอย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้เรียนนั้นจะมีการรับรู้ขอบเขตเกี่ยวกับศิลปะ การสังเกต การชี้น าและการ
ติดตามผลการสอนอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้คอยกระตุ้น สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะได้
เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับจิตวิทยาของนักเรียนแต่ละคน (จักรพงศ์ แพทย์หลักฟูา, 2540 : 45-46) 

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติใน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาศิลปะเด็กและเยาวชน โดยมีอาจารย์สังคม ทองมี เป็นครูผู้บุกเบิก
และผลักดันให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพและความถนัดส่วนตัวออกมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 โดยกล่าวว่า “การ
พัฒนาการเรียนศิลปะของผู้เรียนจะเน้นให้เด็กรักวิชาศิลปะเพ่ือเป็นพื้นฐานด้านอารมณ์”และยังเชื่อว่า “เด็ก ๆ ทุก
คนมีพลังแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ครูจะต้องดึงพลังออกมาให้สามารถสร้าง
เป็นงานศิลปะ” พร้อมกับน าผลงานศิลปะเด็กที่มีการสร้างสรรค์และทดลองส่งเข้าร่วมประกวดงานแสดงศิลปะเด็ก
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 และมีนักเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่นและรางวัลสร้างสรรค์ จนสามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนศรีสงครามและจังหวัดเลย ซึ่งเป็นเพียงจังหวัดเล็กๆ เป็นอย่างมาก และปัจจุบันโรงเรียนศรี
สงครามวิทยาก็ยังจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเสมอมา มีผลให้ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติและระดับโลกมากกว่า 7,000 รางวัล (ชูเกียรติ์  
ฉาไธสง,2544 : 117-188) ซึ่งนักวิชาการศิลปศึกษาอย่าง วุฒิ วัฒนสิน (2541 : 183) กล่าวว่า กิจกรรมการเข้า
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ร่วมประกวดแข่งขันด้านศิลปะในเวทีต่าง ๆ ของเด็กนั้นสามารถช่วยพัฒนาทักษะฝีมือ การเรียนรู้ การแก้ปัญหา
และสร้างกระบวนการคิด  สร้างความอิสระและความเชื่อมั่นในตนเองที่จะสื่อสารความคิดและจินตนาการตาม
หัวข้อที่ผู้จัดประกวดแข่งขันได้ก าหนดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

การพัฒนาทักษะและความสามารถสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะและการออกแบบแก่นักเรียนในโรงเรียนศรี
สงคราม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นั้นจึงเกิดจากการที่ครูและโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม เพ่ือให้เด็กสามารถฝึก
ปฏิบัติการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลของครู เมื่อมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลต่อการสั่งสมความรู้
ความเข้าใจและทักษะในระดับสูงขึ้น สอดคล้องกับทักษะการคิดที่มีการพัฒนาทั้งการแก้ปัญหาและกาคิด
สร้างสรรค์  ที่ส าคัญคือการส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์  คุณธรรมและจริยธรรม มีความโดดเด่นและมี
บุคลิกภาพที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ในอนาคต (เฉลียวศรี พิบูลชล และคณะ, 2551 : 250) ซึ่งการเปิดโอกาส
ดังกล่าวจะออกมาในรูปของการตั้งชมรมหรือกิจกรรมพิเศษที่เสริมและเน้นการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ 
ความสนใจหรือความถนัดในโรงเรียนช่วงเวลาปกติ ในช่วงเย็นหรือวันหยุด รวมทั้งมีการจัดค่ายกิจกรรมพิเศษด้วย 
(ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2536 : 14) นอกจากนี้ สังคม ทองมี ยังมีแนวคิดส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเกิดความรัก ความซาบซึ้งในศิลปะผ่านจินตนาการด้วยตนเองและที่ส าคัญคือการมีความสุขกับการท างาน
ศิลปะ และตนเองมีโอกาสที่จะเรียนศิลปะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นทางเลือกส าหรับตนเองเท่าเทียมกับการ
เรียนสาขาอ่ืน ๆ (วรพักตร วรชัยพิทักษ์, 2550: 86-87) อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่
มีความสามารถด้านศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ก็สามารถส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเข้าเรียน
และประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงานทั้งนักวิชาการด้านศิลปะ นักออกแบบและศิลปินอิสระร่วมสมัยอัน
เนื่องมาจากการปูพ้ืนฐานด้านศิลปะที่ดีของโรงเรียน อาทิเช่น ทินกร กาษรสุวรรณ ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์  
กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ อภิชาติ พลประเสริฐ ฯลฯ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า การจัดกิจกรรมศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
สามารถส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นต่อรุ่น ส่งผลให้สังคมและหน่วยงานการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
สนใจที่จะเรียนรู้และท าความเข้าใจรูปแบบในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
รูปแบบการพัฒนาทักษะความสามารถด้านศิลปะของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการสังเคราะห์อัตลักษณ์ ( Identity) 
ที่แฝงอยู่ในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวด้วยเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ ได้น าไปใช้ใน
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทของโรงเรียนศรีสงครามและบริบทด้านการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะของเด็กและเยาวชนของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้าน
ศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
      3 เพ่ือศึกษารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้านศิลปะของ
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ นับว่ามีความจ าเป็นมากในสังคมปัจจุบันนี้ สังคมที่
ต้องพร้อมในการแข่งขันกับตัวเอง แข่งขันภายในสังคมไทย และแข่งขันในสังคมโลก เป็นการแข่งขันทางปัญญาบน
พ้ืนฐานของความดีงามและสันติสุข การจัดการศึกษาส า หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาดนตรี กีฬา ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง หรือทางด้านอ่ืนใดก็ตาม เป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (gifted, talented, and genius children)ให้
สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาให้สุดพรมแดนความรู้ความสามารถเท่าที่เด็กแต่ละคนแต่ละด้านหรือ
หลายด้านจะพัฒนาไปได้ การพัฒนาความรู้ความสามารถดังกล่าวเป็นการพัฒนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในเชิงปัจเจก
และส่งผลไปสู่การพัฒนาสังคมในท้ายที่สุด ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ได้เสนอแนวคิด นโยบาย และ
วัตถุประสงค์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ส าหรับเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ ปีพุทธศักราช 2541 ดังนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2541 : ก-ง) 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ในอารยประเทศ ได้ด าเนินการมาเป็น
เวลานานแล้ว ได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างกว้างขวาง เพ่ือน าองค์ความรู้มาเป็นแนวคิดส าหรับการพัฒนา
โครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ ความรับผิดชอบในการคัด
สรรเลือกเฟูนและพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ครอบคลุมทั้งประเทศ เป็นงานที่ได้รับการ
สนับสนุนและผลักดันทั้งจากรัฐและเอกชน แรงผลักดันทางด้านเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์ เป็นเพียงด้านหนึ่งในอีกหลายด้าน นอกจากนั้นแล้ว ความสามารถพิเศษหลายด้านนั้นก็มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน ด้วยหลักการและโครงการต่าง ๆ จึงต้องมีความประสานสัมพันธ์กัน การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษทั้งด้านทัศนศิลป์และด้านอ่ืน ๆ จึงเป็นแรงผลักดันส าคัญในสังคม ในกระแสการแข่งขันทาง
ปัญญาและการสร้างสรรค์ 
 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะและการออกแบบในสังคมไทย แม้จะเป็น
ช่วงเวลาของการเริ่มต้น หลังจากที่กระแสสากลและระดับภูมิภาคหลายประเทศได้พัฒนาไปไกลแล้วพอสมควร 
การเริ่มต้นดังกล่าวต้องอาศัยแรงผลักดันรอบด้าน อาศัยนักวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ บุคลากรผู้สอนทางด้าน
ทัศนศิลป์ ผู้ปกครอง เสียสละศึกษาค้นคว้าท า ความเข้าใจและทุ่มเทเพ่ือการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริม
ผลักดันเรื่องเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษอย่างแท้จริง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมกันนั้นก็จะต้องร่วมกันสร้างความเข้าใจให้กับสังคม เพ่ือแรงผลักดันที่ส าคัญต่อไป  
โดยต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2542 : 7) 
 การจัดเนื้อหาวิชาเรียนให้แก่เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษนั้นอาจจัดเนื้อหาวิชาได้เป็น 2 แนวคือแนวที่หนึ่ง 
อาจจัดเนื้อหาวิชาที่สูงกว่าระดับของเด็กทั่วไป เช่น น า เนื้อหาวิชาของมัธยมปลายมาให้เด็กที่มีพรสวรรค์ปัญญา
เลิศในระดับมัธยมต้นเรียน หรือระดับอุดมศึกษามาให้มัธยมปลายเรียน แนวที่สองนั้น อาจจะจัดเนื้อหาวิชาที่อยู่ใน
ระดับวิชาเดียวกันนั้นเอง แต่ใช้วัสดุอุปกรณ์ วิธีการสอน และจัดสภาพการท า งานให้พิเศษกว่านักเรียนทั่วไป  
 เนื่องจากเด็กเหล่านี้ควรได้เรียนในบรรยากาศที่ท้าทาย ครูจึงควรเสนอปัญหา ให้เด็กได้แก้ไขด้วย
ความสามารถของตน กิจกรรมควรเป็นประเภทเรียนรู้แนวคิดและวัสดุเจาะลึก ไม่ควรเรียนทุกอย่างผิวเผิน เด็กที่มี
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พรสวรรค์ปัญญาเลิศทางศิลปะ มักมีความสามารถในการเข้าใจและชื่นชมงานศิลปะ และสามารถวิพากษ์วิจารณ์
ถกเถียงปัญหาเกี่ยวกับงานศิลปะ ครูจึงควรสนับสนุน โดยจัดความรู้หรือประสบการณเ์สริมสนับสนุนการเรียน เช่น 
จัดหาหนังสือดี ๆ ทางศิลปะมาให้อ่านในเวลาหรือนอกเวลาเรียน ให้มีโอกาสพูดแสดงความคิดเกี่ยวกับศิลปะ พา
ไปศึกษานอกสถานที่และพบปะบุคคลในวงการศิลปะ เป็นต้น (มะลิฉัตร เอ้ืออานันท์. 2535 : 479 – 480) 
 2.แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน 

  การพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ครูและโรงเรียนต้องจัดเพ่ือที่จะพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก้าวไปสู่การ
ด าเนินชีวิต การค้นหาตนเอง รวมถึงการพัฒนาทักษะการคิด การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรม
เสริมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นความจ าเป็นที่โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องต้องตระหนักร่วมกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสร้าง
ความเชื่อมั่นในตัวเอง การฝึกการแสดงออกต่อหน้าชุมชน การน าเสนอความคิดเห็นผ่านการพูด การสร้างสรรค์
ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น (กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์, 2533 : 458-461)   
 ส าหรับหลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนนั้นควรเป็นไปตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของการจัด ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน์ (2534 : 50-53) ได้กล่าวถึงลักษณะของการจัดกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนไว้ดังนี้ (1) กิจกรรมต้องมีหลากหลายรูปแบบและมีความกว้างในเนื้อหา (2) มีการสนับสนุนจากโรงเรียน 
ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง สังคม ชุมชนและตัวผู้เรียน (3) มีการร่วมมือกันระหว่างครูอาจารย์และผู้เรียนในลักษณะ
เป็นทีม (4) มีกระบวนการที่ชัดเจน เริ่มตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการตามแผนและการประเมินผลการจัด
กิจกรรม (5) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตรที่สนับสนุนเนื้อหาในหลักสูตรปกติ (6) มีความรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างครูอาจารย์ที่รับผิดชอบในการดูแลกิจกรรมเสริมหลักสูตร (7) เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติโดยผู้เรียน โดยมีครู
อาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและให้ความรู้เพ่ิมเติม (8) มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
  ส่วนปัจจัยในการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นมีองค์ประกอบที่
เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกดังนี้ (ใจจริง บุญเรืองรอด , 2534 : 95-107) (1) แผนการศึกษาชาติ ที่เป็น
แผนการศึกษาระยะยาวที่มีการก าหนดหมวดในการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนโดยเฉพาะการสนับสนุนกิจกรรม
เยาวชน เพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพ การมีระเบียบวินัย การเคารพกฎหมาย การมีทัศนคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทย  
สถาบันชาติ ศาสนาและกษัตริย์ (1) จิตวิทยา เพื่อที่จะน ากิจกรรมการเรียนรู้ทั้งรูปแบบและวิธีการจัดมาพัฒนาเด็ก  
โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการหรือความสนใจที่แตกต่างกัน (3) เศรษฐกิจ เป็นเรื่องการใช้ทรัพยากรใน
การน ามาจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับสภาพทางสังคม การเมือง เพ่ือที่
ผู้เรียนจะสามารถน าไปพัฒนาในการประกอบอาชีพได้  (4) สังคมวัฒนธรรม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ ปัญหา
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ฯลฯ (5) ชุมชนในบริเวณที่โรงเรียนตั้งอยู่ เพ่ือที่จะจัดกิจกรรมสนองตอบ
ต่อชุมชนและช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชน (6) ผู้ปกครอง ที่มีความมุ่งหวังให้บุตรหลานมีความเจริญงองกงามทาง
ปัญญา มีความสามารถด้านต่าง ๆ จนประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ (7) ครูอาจารย์ เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้
ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ที่เข้ามาเป็นบุคลากรส่งเสริมความเจริญงอกงาม 
 3.แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะและการออกแบบเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 
 เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น อยากเล่นอยากทดลอง ต้องการแสดงออก  
มีความต้องการที่จะค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง ต้องการเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจ
และมีลักษณะท้าทายเชิงการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาการ
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เรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความ
เพลิดเพลิน การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมพฤติกรรมที่ดีงาม กล้าคิด กล้าแสดงออก มีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่มีศักยภาพในอนาคต            
(วิรัตน์  พิชญไพบูลย์, 2536 : 25)   
  การจัดกิจกรรมทางศิลปะเพ่ือตอบสนองความต้องการในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กใน
ชั่วโมงปกตินั้นย่อมไม่เพียงพอต่อการคิดและสร้างสรรค์ เนื่องจากมีเรื่องหลักสูตร กฎระเบียบครอบคลุมอยู่  
บรรยากาศการเรียนในชั้นเรียนจึงสร้างความเครียดให้กับเด็กมาก ส่งผลให้เด็กถูกจ ากัดเสรีภาพและขอบเขตในการ
ท างาน ถือว่าเป็นการบีบคั้นจิตใจของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง ด ารง วงศ์อุปราช (2529 : 56) มีความเห็นว่ากิจกรรม
นอกหลักสูตรนั้น ถ้าครูสามารถจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อการกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ การ
แสดงออกตามความถนัด การได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่  ๆของผู้เรียนที่ครูอาจไม่ได้มีการแนะน าในชั้นเรียน  
เช่นเดียวกับ พีระพงษ์  กุลพิศาล (2537 : 15) ที่มีความคิดเห็นว่า กิจกรรมพิเศษทางศิลปะที่นอกเหนือจากเวลา
เรียนปกตนิั้นจะต้องมีความเข้มข้นมากกว่า ทั้งในด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และหลักสูตร 
   ส าหรับการจัดกิจกรรมกรรมทางศิลปะและการออกแบบถือว่าเป็นการจัดที่มีเปูาหมายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านศิลปะให้กับเด็ก และตอบสนองความต้องการที่จะเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ  
โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา เนื้อหาและระดับชั้นเรียน สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร โดยทั่วไปมีกระบวนการดังนี้ 
(สถิตย์ วิเศษสัตย์, 2541 : 55-66)  (1) การวางแผน เพ่ือช่วยให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อาจมี
การปรับให้เกิดความยืดหยุ่น และควรมีการร่วมกันวางแผนหลายส่วนทั้งครู นักเรียนและผู้ปกครอง (2) การ
ด าเนินงาน  เป็นการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งมีการจัดระบบงานที่ชัดเจน (3) การประเมินผลของการ
จัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร ซึ่งมีทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยที่การประเมินต้องครอบคลุมถึงความ
เหมาะสมและการเตรียมความพร้อม เปูาหมายของกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม โอกาสของการเข้าร่วม
กิจกรรม ชนิดของประสบการณ์การเรียนรู้ จ านวนนักเรียนที่เกี่ยวข้อง ความก้าวหน้าของกิจกรรมและการใช้
ทรัพยากรและงบประมาณ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประชากรเป้าหมาย จ านวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการเจาะจง ประกอบด้วย ครูและอาจารย์นักเรียน
ผู้อ านวยการโรงเรียน นักวิชาการด้านศิลปะและศิลปศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริม ศิษย์
เก่าท่ีสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาด้านศิลปะศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จจนมีชื่อเสียงระดับชาติและ
นานาชาติ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ นักวิชาการด้านศิลปะ ศิลปศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
กับทางโรงเรียน 
 2.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 4. การน าเสนอข้อมูล โดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
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 5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 
 1.บริบทเกี่ยวกับโรงเรียนศรีสงคราม 
              โรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 มีเนื้อที่ทั้งหมด 105 ไร่ 3 งาน 72 ตารางปัจจุบัน 
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษานั่นคือการเข้าสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class 
Standard School) ที่มีเปูาหมายอยู่ที่นักเรียนจะต้องเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก โรงเรียนศรีสงครามวิทยามีปรัชญาและวิสัยทัศน์ว่าร่วม
บริหารจัดการ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้ มีคุณธรรม รักษ์
ความเป็นไทยและมั่นใจในความเป็นพลโลก มีผู้บริหารคือ นายยงยุทธ ทิพรส 
               โรงเรียนศรีสงครามมีการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดยมีจุดเน้นที่สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดของผู้เรียนและ
ชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะด้านศิลปะ นั้นจะเน้นการมี
สภาพแวดล้อม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และร่วมบริหารจัดการโดยใช้มาตรการ
ส่งเสริมภายใต้กรอบนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านผู้เรียนให้เป็นคนดีมี
ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ยังคงความเป็นไทยและใส่ใจในความเป็นพลโลก ด้วยการ
บริหารจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนศรีสงครามวิทยาคือ “ ศิลปะเด่น 
เน้นความเป็นไทย” ส่งผลให้นักเรียน “เป็นคนดี มีความสุข”  
         2. จุดแข็งจุดอ่อน อุปสรรคและโอกาสของการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้าน
ศิลปะและการออกแบบ พบว่า 
             2.1 จุดแข็งของพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะและการออกแบบมีรายละเอียดดังนี้ 
                     1) การมีครูอาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับนักเรียน 
                     2) การมีผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนผ่านงบประมาณ
ของทางโรงเรียน  
                     3) การที่นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันและได้รับรางวัลการจากการส่งผลงานนั้นทั้ง
ในระดับจังหวัด ภาค ประเทศและระดับโลกจ านวนมาก 

โรงเรียนศรีสงคราม 
อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

กระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ 

เยาวชนมีทักษะในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
และการออกแบบ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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                     4) การมีครูอาจารย์ที่มีความเข้าใจในจิตวิทยาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่าง
เฉพาะบุคคลจึงสามารถแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากและมีความอดทนพยายามเพ่ือที่จะก้าว
ไปสู่ความส าเร็จตามแบบอย่างจากรุ่นพ่ีที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและบางส่วนเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
                     5) การมีพ้ืนที่เฉพาะส าหรับการจัดการเรียนการสอนศิลปะและการออกแบบที่เป็นเอกเทศและมี
สภาพแวดล้อมที่ด ี
                     6) การที่โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตชนบท วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน 
                    7) การเลือกใช้เวลานอกการเรียนปกติ ทั้งหลังเวลาเรียนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาสู่การจัดการ
เรียนรู้ส่งผลท าให้นักเรียนได้มีการแสดงออกทางศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถและครูก็สามารถที่จะ
ให้ค าแนะน านักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการค้นหารูปแบบในการแสดงออกตามแนวทางของตนเองอย่างชัดเจน 
                     8) ทุกวันส าคัญทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมเพ่ือแสดงทักษะ ความรู้
ความสามารถประสบการณ์และความคิด  
                    9) มีการจัดชมรมให้กับนักเรียน เช่น ชมรมศิลปะ ชมรมนาฎศิลป์และดนตรีพื้นเมือง   
                    10)  มีศูนย์ศิลป์สิรินทรเพ่ือใช้ส าหรับการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
ท าให้นักเรียนสามารถสัมผัสงานศิลปะของศิลปินที่เดินทางเข้ามาแสดงนิทรรศการอย่างหลากหลาย 
                    11)  มรีะบบโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนทีไ่ด้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 2.2 จุดอ่อน ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะและการ
ออกแบบมีรายละเอียดดังนี้ การมีครูอาจารย์ที่จ ากัดและครูมีภาระการสอนรวมถึงการท างานอ่ืนๆมาก  
 2.3 อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะและการ
ออกแบบมีรายละเอียดดังนี้ 
                    1) การอยู่ห่างจากเมืองหลวงส่งผลท าให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้และสัมผัสผลงานศิลปะ
และการออกแบบที่มีคุณค่าและการได้สัมผัสกับศิลปินที่มีชื่อเสียง   
                    2) ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและต้องออกจากพ้ืนที่ไปท างานต่างจังหวัด 
 2.4 โอกาส 
                    1) มีบริษัทห้างร้านทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบอย่างต่อเนื่อง 
                    2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจที่จะเดินทางเข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านศิลปะ
และการออกแบบอย่างต่อเนื่อง  
                     3) สื่อมวลชนให้ความสนใจในความรู้ความสามารถของนักเรียนและครูผู้สอนจึงเดินทางเข้ามาท า
ข่าวเพื่อการแนะน าและการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยู่เสมอ 
                      4) ภาครัฐให้ความส าคัญในการพัฒนาคนจึงมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสร้างอาคารสถานที ่
                      5) การเป็นโรงเรียนยอดนิยมในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
                      6) การเป็นศูนย์วิชาการ โรงเรียนได้รับการก าหนดให้เป็นศูนย์ทางวิชาการ 
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                      7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษาของหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน เช่น 
มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิศิลป์ศรีสงคราม มูลนิธิพลเอกอาทิตย์ ก าลังเอก มูลนิธิโค้วน่ าเซ้ง มูลนิธิสุรัตน์ – เจียมจิต ทิม
สุวรรณ มูลนิธิศรีสงครามวิทยา ปี 50 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศร สงครามวิทยา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
                       8) ความร่วมมือและการประสานประโยชน์ทางการเรียนรู้กับหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน  
             2.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะและการ
ออกแบบ 
                 1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 1) การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียน  2) บุคลากรใน
โรงเรียน 3) งบประมาณ 4) ครูศิลปะ 5) การจัดสภาพแวดล้อม 6) ผู้เรียน และ7) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
                 2) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 1) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีการจัด
ประกวดแข่งขัน 2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 3) ความส าเร็จของรุ่นพ่ีที่
เคยเรียนในโรงเรียนศรีสงครามและมีความเจริญก้าวหน้าไป และ 4) ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่จัดก าร
เรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ 
           2.4 รูปแบบของการพัฒนาและการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ  
พบว่า มีรูปแบบของการพัฒนาดังนี้ 
                 1) การก าหนดการจัดการเรียนรู้นอกหลักสูตร ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วิ ธีการสอน 
ช่วงเวลาของการเรียน ผู้สอนและผู้ควบคุมดูแล 
                 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร คือหลังเวลาเลิกเรียนเวลา 16.00 -18.00 น. โดยมีครู
อาจารย์ในหมวดศิลปะเป็นผู้ควบคุมดูแล 
                 3)  การรับฟังและด าเนินการกฎกติกาในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีครูผู้ควบคุมเป็นผู้
ก าหนดโจทย์เพ่ือการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งมีครูศิลปะและรุ่นพ่ีที่มีประสบการณ์และมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน
เป็นผู้ช่วยเหลือให้ค าแนะน า โดยมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานบางส่วนให้กับนักเรียนได้ใช้ในการสร้างงาน โดย
อุปกรณ์เหล่านี้ได้มาจากผู้สนับสนุนจากภายนอก เช่น ผู้ปกครอง บริษัทห้างร้านที่จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับการ
สร้างงานศิลปะ 
                 4) การคิดวิเคราะห์โจทย์เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงาน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ของตนเองและ
การค้นหาจากสื่อที่มีอยู่ในพ้ืนที่ห้องเรียน เช่น นิตยสาร วารสาร สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ หนังสือศิลปะเพ่ือการ
น ามาเป็นแรงบันดาลใจและประมวลเป็นเนื้อหาเรื่องราวในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาตามโจทย์ที่ก าหนด 
                 5) การปฏิบัติกิจกรรมการสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติการเป็นกลุ่มด้วยการนั่งปฏิบัติงานกับพ้ืนห้อง
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพ่ึงพาอาศัยกันโดยมีรุ่นพี่เป็นผู้ดูแล พร้อมกับตรวจทานด้านความงาม ความถูกต้อง
ตามเนื้อหาเรื่องราว เทคนิควิธีการผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้ก าลังใจและวิพากษ์วิจารณ์ 
                 6)  การวิพากษ์วิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์โดยครูผู้ด าเนินการควบคุมดูแล รุ่นพ่ีที่มีประสบการณ์
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการปฏิบัติที่มีเปูาหมายหลักคือการสร้างศักยภาพของตนเองส าหรับน า
ความสามารถไปศึกษาต่อในระดับสูง และการประกวดวาดภาพในระดับต่างๆทั้งในระดับจังหวัด ประเทศและ
ระดับโลก 
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            2.5 แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ 
                 1) ด้านผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
                         (1) การสนับสนุนด้านงบประมาณให้นักเรียนซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการท างาน
ศิลปะและการออกแบบทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
                          (2) การให้ก าลังใจด้วยการชื่นชมด้วยค าพูดที่เอ้ือต่อการท าให้เด็กเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น 
และเกิดความต้องการที่จะพยายาม เกิดความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง  
                          (3) การช่วยนักเรียนหาหรือพาไปในพ้ืนที่หรือแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์และ
การพัฒนามุมมองให้กว้างขวางข้ึนเช่น หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ทั้งระดับพื้นบ้านและจังหวัด หรือบ้านศิลปินและปราชญ์
ชาวบ้านด้านศิลปะและการออกแบบ 
                          4) สร้างสภาพแวดล้อมภายในบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้และ
ศักยภาพด้านการรับรู้หรือด้านความคิดสร้างสรรค์ 
                  2) ด้านครูผู้สอน ประกอบด้วย 
                          (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความท้าทายการคิดและความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
และการปฏิบัติให้แก่นักเรียน โดยมีครูร่วมกันคิดวิเคราะห์สังเคราะห์โจทย์เหล่านั้นจนเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาส าหรับ
การสร้างงานต่อไป 
                          (2) จัดพ้ืนที่ในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยการจัดหาหนังสือศิลปะและการออกแบบ 
นิตยสาร วารสารทางศิลปะและการออกแบบที่มีความทันสมัย รวมถึงการน าสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ในการช่วย
สืบค้นข้อมูลทั้งที่เป็นรูปภาพงานศิลปะและการออกแบบเพ่ือการเรียนรู้งานศิลปะของศิลปินและนักออกแบบทั่ว
โลกอย่างไม่จ ากัด 
                          (3) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับคนในชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและการออกแบบ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือการเรียนรู้ที่มาของการสร้างสรรค์ผลงาน วิธีการคิด การสังเคราะห์ และรูปแบบของผลงานที่เกิด
จากการคิดสร้างสรรค์นั้น 
                          (4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะเอ้ือให้นักเรียนได้ท างานอย่างมีคุณภาพขึ้นผ่านงบประมาณที่ทาง
โรงเรียนจัดสรร  
                           (5) จัดหาแหล่งทุนหรือแหล่งบประมาณเพ่ือที่จะพานักเรียนไปเรียนรู้ในพื้นที่ปกติ  
                           (6) เปดิพ้ืนที่ของโรงเรียนด้วยการน าผลงานศิลปะและการออกแบบของนักเรียนมาจัดแสดง
นิทรรศการโดยการเชิญผู้เกี่ยวข้อง  
                           (7) จัดหาทุนเพื่อเป็นรางวัลส าหรับการประกวดวาดภาพหรือเพ่ือให้เป็นขวัญก าลังใจส าหรับ
นักเรียนที่มีความขยนัหมันเพียร  
                           (8) จัดบรรยากาศและพ้ืนที่ห้องปฏิบัติงานศิลปะและการออกแบบ เช่น ห้องเรียน หรือผนัง
ของห้องเรียน โดยมีการน าผลงานของนักเรียนที่มีการท างานกันมาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพดีมาติดตั้งเพ่ือการ
สร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับนักเรียนคนอ่ืนๆ 
                           (9) ให้ก าลังใจนักเรียนด้วยการชมผ่านค าพูดหรือท่าทางอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างขวัญก าลังใน
การท างานที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งในค าชื่นชมเหล่านั้นก็จะมีการให้ข้อเสนอแนะต่างๆเก่ียวกับการท างานไม่ว่าจะเป็น
เทคนิควิธีการ รูปแบบของผลงาน เนื้อหาเรื่องราวสอดแทรกลงไปด้วย 
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                          (10) จัดหาแหล่งประกวดแข่งขันการออกแบบและการวาดภาพระบายสีทั้งในจังหวัด ภาค 
ประเทศหรือต่างประเทศมาน าเสนอให้นักเรียนได้เกิดความอยากที่จะสร้างผลงานเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ของผู้จัดงาน โดยไม่สร้างความกดดันนักเรียนว่าจะต้องได้รางวัลจากการส่งเข้าไปประกวด 
                          (11) จัดให้นักเรียนในโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างคนที่ไม่มีทักษะทาง
ศิลปะและการออกแบบ เพ่ือการช่วยเหลือกันทางทักษะอันจะส่งผลต่อการสร้างความส าเร็จในการท า งานศิลปะ
และการออกแบบ และครูยังเกิดผู้ช่วยในการสอนในช่วงเวลาที่มีการการเรียนการสอนศิลปะนอกเวลาเรียนด้วย 
                          (12) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปะกับปราชญ์ท้องถิ่น หรือศิลปินในท้องถิ่นเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกัน ซึ่งกิจกรรมการพูดคุย สนทนากันอาจจะช่วยส่งผลท าให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ
ในการท างานของนักเรียนต่อไป 
                   3) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
                           (1) มีการออกแบบหลักสูตรที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน 
                           (2) มีการออกแบบหลักสูตรที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์หลายศาสตร์  
                    4) ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
                           (1) โรงเรียนควรมีการจัดพ้ืนที่เพ่ือให้นักเรียนที่มีศักยภาพด้านศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค์ได้คิดและสร้างสรรค์ผลงาน 
                            (2) โรงเรียนควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การท างานด้านศิลปะ หรือการออกแบบ
หรือการช่างมาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
                           (3) โรงเรียนควรมีการจัดการพ้ืนที่ในโรงเรียนเพื่อการน าเสนอผลงานของนักเรียนที่มีการคิด
ออกแบบสร้างสรรค์ 
                          (4) โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีทักษะและ
ความสามารถด้านศิลปะได้มีวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาใช้ในการเรียนรู้ทั้งในช่วงเวลาเรียนและนอก
เวลาเรียน 
                          (5) โรงเรียนควรมีการตั้งชุมนุมหรือชุมรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการ
ออกแบบ โดยมีการแต่งตั้งให้ครูอาจารย์ในโรงเรียนที่มีความเชื่อชาญเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินกิจกรรม  
                          (6) โรงเรียนควรมีการสนับสนุนให้มีการน าผลงานของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกทักษะ
จนเกิดความช านาญไปจัดน าเสนอและจัดแสดงในพ้ืนที่สาธารณะ 
                           (7) โรงเรียนควรมีการจัดสร้างหอศิลป์หรือพ้ืนที่แสดงผลงานศิลปะที่ชัดเจน 
                  5) ด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
                          (1) พ้ืนที่ของต าบลหรือเมืองวังสะพุงมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการคิดและจินตนาการ 
                          (2) ก าหนดพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นถนนคนเดิน โดยมีการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
ผลิตและท าด้วยมือ  
                           (3) หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีการผลิตผลงาน
ศิลปะและงานออกแบบเพ่ือน าไปติดตั้งในส่วนของพ้ืนที่ราชการ 
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สรุปและอภิปรายผล 
1.สรุป 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19           
มีเปูาหมายอยู่ที่นักเรียนจะต้องเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551 จุดเน้นคือความต้องการ ความถนัดของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะด้านศิลปะ รวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส าหรับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปะและการออกแบบคือ การมีทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรสนับสนุนที่มีคุณภาพ และการมีเครือข่ายการเรียนรู้ทางศิลปะและการออกแบบ ส่วนรูปแบบของ
การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบคือ การเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีการวางแผนอย่างเปูนระบบ 

2.อภิปรายผล 
      รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนจนน าไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะและการออกแบบของ
โรงเรียนศรีสงครามวิทยานั้นเกิดจากการที่อาจารย์สังคม ทองมีมีความต้องการที่จะพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจ
และมีทักษะด้านศิลปะและการออกแบบให้ก้าวหน้าไปสู่การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศอย่างมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการจัดการเรียนการสอนพิเศษในช่วงเย็นและวันเสาร์-อาทิตย์ โดยรูปแบบการ
พัฒนานั้นจะมีลักษณะการสอนที่แตกต่างไปจากการเรียนในภาคปกติ โดยมีการสร้างบุคลากรขึ้นมากลุ่มหนึ่งก่อน
จากนั้นจึงใช้วิธีการสืบต่อนั้นคือรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง โดยรุ่นพ่ีจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการปฏิบัติการ
และการอธิบายแนะน าการสืบค้นข้อมูล การวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานให้กับรุ่นน้องได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยัง
มีการ  เช่นเดียวกับการพยายามสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งจากรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จไปเป็นศิลปินและนัก
ออกแบบ บริษัท ห้างร้านและหน่วยงานเอกชนให้เข้ามาช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนอก
หลักสูตรให้ประสบความส าเร็จ เช่น การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนวิทยากร การสนับ
งบประมาณเพ่ือเป็นกองทุนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนมีการด าเนินการโดยการวาง
แผนการด าเนินการที่ชัดเจนโดยความร่วมมือจากทุกฝุายทั้งบุคลาการที่อยู่ภายในและหน่วยที่อยู่ภายนอก 
สอดคล้องกับการศึกษาของสถิตย์  วิเศษสัตย์ (2540 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศิลปศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย          
ผลการศึกษา พบว่า 1) โรงเรียนมีการวางแผนก่อนการด าเนิน มีการก าหนดจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะทางศิลปะเพ่ิมขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงงานและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด มีการแต่งตั้ง
ครูที่ปรึกษากิจกรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการคัดเลือกนักเรียนโดยการทดสอบความสามารถทางศิลปะ
พ้ืนฐาน สังเกตความสนใจและพิจารณาผลงานในชั้นเรียน การได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินและหน่วยงานเอกชน 2) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านการวาดภาพระบายสี โดยที่นักเรียนส่วนใหญ่ใช้
หัวข้อเรื่องตามที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมแนะน าและหน่วยงานศิลปะก าหนด การปฏิบัติงานส่วนใหญ่นั้นจะใช้
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ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ สื่อที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนผลงานดีเด่นหรือผลงานที่ได้รับ
รางวัลในหนังสือสูจิบัตรและวารสารต่าง ๆ การด าเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ใช้ช่วงวันหยุด ช่วงเย็นและปิดภาค
การศึกษา ครูมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นโดยการมอบรางวัล ทุนการศึกษาและ
เกียรติบัตร หลังปฏิบัติงานมีการแสดงผลงานและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
 ส าหรับผลของการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนศรีสงครามวิทยานั้นจากการศึกษา
พบว่านักเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านทักษะการปฏิบัติงานสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ โดยมีตัวบ่งชี้จากรางวัลต่างๆที่โรงเรียนส่งเข้าประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ส่งผลท าให้นักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษต่างสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง ซึ่งจากการสนทนากลุ่มพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนจะมีความตั้งใจที่จะพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองและเชื่อมั่นว่าโรงเรียนศรีสงครามจะส่งเสริมให้พวกเขาก้าวหน้าต่อไปสู่วิชาชีพศิลปะและ
การออกแบบได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรพักตร วรชัยพิทักษ์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า นายสังคม ทอง
มีครูศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความ
รักในศิลปะ คือ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้ง สามารถจินตนาการด้วยตนเองได้ เข้าใจในผลงานที่ตนเองสร้างสรรค์
ขึ้นและมีความสุขกับการท างานศิลปะ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดว่าศิลปะเป็นเรื่องความรู้สึก ความงามจึงมุ่งหวังให้
เด็กและเยาวชนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีต่อศิลปะ และผลการวิจัยของ สถิตย์ วิเศษสัตย์ (2540 : บทคัดย่อ) ที่
พบว่า โรงเรียนศรีสงครามมีการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถผ่านการจัดส่งเข้าประกวดแข่งขันเพ่ือให้เกิด
ประสบการณ์ทางความคิด ความรู้ส าหรับการสร้างความแข่งแกร่งของตัวนักเรียนเอง โดยไม่ได้คาดหวังผลของ
รางวัลจากการแข่งขันนั้น 
 นอกจากนี้ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนที่จะต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษเบื้องแล้ว 
ผู้ปกครองก็ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญให้การช่วยส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในศักยภาพของการ
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทั้งด้านงบประมาณ ด้านการสร้างขวัญก าลังใจ รวมถึงการพานักเรียนไปในพ้ืนที่ ที่เกี่ยวข้อง
การงานศิลปะและวัฒนธรรมเช่น หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ทั้งนี้เพ่ือสร้างประสบการณ์ทางการรับรู้ทางการเห็น              
ในมุมมองที่กว้างข้ึน อันจะน ามาสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของครรชิต นิศว
อนุตรพันธ์ (2540 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านศิลปะและการออกแบบดังนี้ 1) กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 2) ให้นักเรียน
แสดงออกตามความคิด ความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และ 3) ให้ก าลังใจนักเรียนเมื่อท างานศิลปะเสร็จสิ้น 
 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.ข้อเสนอเพื่อการวิจัย 
ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายโรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือการจัดการและ

แลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ทางศิลปะและการออกแบบ 
2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

          หน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเลยควรมีนโยบายในการจัดการสร้างเครือข่ายโรงเรียน
เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะและการออกแบบระหว่างโรงเรียน 
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กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ของชาวเชียงใหม่ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนชาวเชียงใหม่ จ านวน 400 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ (1) ข้อมูลส่วนบุคคล และ (2) ข้อมูลด้านการ
รับรู้ภาพลักษณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามนี้มีการตรวจสอบความตรงของข้อค าถามด้วยดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา (Items Object Congruence) ที่มีค่าระหว่าง 0.60-1.00 มีการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทั้งฉบับ (Cronbach’s alpha coefficients) 
เท่ากับ 0.95  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ค่าร้อยละ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่                
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,000 - 25,000 บาท 
และส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษา ส าหรับภาพลักษณ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อการรับรู้ของชาวเชียงใหม่ 
พบว่า ชาวเชียงใหม่รับรู้ว่าเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมากที่สุด (x̄ = 4.39, S.D. = 0.69) และเมื่อวิเคราะห์ด้วยความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ชาวเชียงใหม่รับรู้ภาพลักษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (x̄ = 62.20, S.D. = 8.74) แตกต่างกับการรับรู้
ภาพลักษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (x̄ = 64.13, S.D. = 8.95) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 แต่ไม่แตกต่างกับการรับรู้ภาพลักษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (x̄ = 61.90, S.D. = 9.15)  

อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายในการศึกษานี้มุ่งตรวจสอบระดับการรับรู้ของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อภาพลักษณ์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจเท่านั้น ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลย้อนกลับให้แก่
สถาบันการศึกษาในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของนักศึกษาในสถาบันของตนให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
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ABSTRACT 
 The purposed of this research is study the levels of perception of Chiang-Mai people 
about the image of undergraduate students, Faculty of Business Administration, Rajamangala 
University of Technology Lanna, Chiang Mai. The sample in this research was 400 Chiang Mai 
residents in February, 2015 were collected. The questionnaires were used to collect the data, 
divided into two parts: (1) the personal information, and (2) the perceived image of the 
undergraduate students, Faculty of Business Administration in Government Universities in Chiang 
Mai province. The questionnaires consisted of five-level of rating scale. The validity was tested 
by Items Object Congruence (IOC) which higher than 0.60 and also reliability tested with 
Cronbach's alpha coefficient with 0.95 as the result for overall questionnaires. The statistics 
used to analyze the personal information was percentage. The results showed that Chiang Mai 
residents which be surveyed, most of them were female, aged between 25-30 years-old, the 
salaries between 15,000-25,000 THB. Moreover, almost of them came from the other institutions 
which were not the compared universities in this study. The image of undergraduate students, 
Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai 
province in perspective of Chiang Mai residents was the highest score in the hands-on graduates  
(x̄ = 4.39, S.D. = 0.69) and when examined by one-way analysis of variance (One-way ANOVA). 
This study showed that Chiang-Mai residents perceived image of undergraduate students, 
Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai (x̄ = 
62.20, S.D. = 8.74) was different with the perceived image of undergraduate students, Faculty of 
Business Administration, Chiang Mai University (x̄ = 64.13, S.D. = 8.95) with statistically significant 
at .01  but it wasn’t different with the perceived image of undergraduate students, Faculty of 
Business Administration, Maejo University (x̄ = 61.90, S.D. = 9.15)  

However, the study aimed to exam the level of perceived image in undergraduate 
students, Faculty of Business Administration in the context of Chiang Mai Residents only, not 
academic comparison. Thus, this data will be the feedback to Universities for promoting the 
image of their undergraduate students for public well-known. 

 
Keywords : Image  Perception  Undergraduate students 
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บทน า 
จากนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่งพัฒนาประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่

ส าคัญคือ การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะสูง โดยองค์กรที่ท าหน้าที่โดยตรงในการผลิต
บุคคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมก็คือ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความส าคัญในการจัดเตรียมความพร้อมของนิสิต
นักศึกษาให้ตอบโจทย์หรือสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในด้านยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนของประเทศ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552) และเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศ รวมถึงรองรับความต้องการแรงงานฝีมือในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ เพราะนักศึกษาจะน าความรู้ที่ได้รับจาก
สถาบันการศึกษาไปพัฒนาองค์กรในอนาคต โดยปัจจุบันจ านวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละสถาบันมีจ านวนมาก ผู้ประกอบการหรือองค์กรต่างๆ จึงมีตัวเลือกจ านวนมากในการรับผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาเข้าท างาน โดยมีการก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้รับสมัครที่สูงขึ้น แต่มีต าแหน่งงานที่รองรับในปริมาณที่
จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2556) ที่ได้ระบุว่า สถานภาพการท างาน
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2556 พบว่า มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีจ านวนถึง ร้อยละ 
24 จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดทั่วประเทศไทย ที่ยังไม่มีงานท าและไม่ได้ศึกษาต่อ ซึ่งสะท้อนถึงสภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสภาพความเป็นจริงของตลาดแรงงานที่มีผู้ที่ส าเร็จการศึกษามากกว่าความต้องการใน
ตลาดแรงงาน 

การสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ (Corporate Image) เป็นสิ่งที่ส าคัญมากตามหลักการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงมีความสัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน แต่จากการทบทวนวรรณกรรมย้อนหลัง 
10 ปี จากงานวิจัยภายในประเทศ กลับไม่มีงานวิจัยด้านภาพลักษณ์ของนักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ต่อการรับรู้ของภาคประชาชนแม้แต่งานวิจัยเดียว ซึ่งงานวิจัยที่ใกล้เคียง
ที่สุดก็ผ่านมาแล้วถึง 5 ปี คือ ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในทัศนะประชาชนจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่มีความแตกต่างทั้งเชิงภูมิศาสตร์ กลุ่มประชากร และสถาบันการศึกษา (นุชนารถ อินท
โรจน์, มนตรี  ภู่นพคุณดี และนิติยา  ค าภักดี, 2553)  

ดังนั้น การที่จะรับรู้ทัศนะของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มีต่อภาพลักษณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จึงเป็นเรื่องส าคัญและเร่งด่วนที่จะต้อง
ท าการศึกษาเพ่ือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับข้อเสนอแนะจากประชาชน
ในทอ้งถิ่น และได้รับรู้ทัศนะของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อภาพลักษณ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์ในปัจจุบันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ในการรับรู้ของชาวเชียงใหม่ 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณากร สีสด (2554) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในทรรศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบภาพลักษณ์ของ
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ และสื่อที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ โดยพบว่าภาพลักษณ์ของ 3 มหาวิทยาลัยในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา คุณภาพบัณฑิต การวิจัย
และนวัตกรรม การบริหารวิชาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภาพรวม โดยใช้การวิเคราะห์ควา ม
แปรปรวนทางเดียว พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มี
ภาพลักษณ์อยู่ในระดับดีที่สุดด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีภาพลักษณ์ 
 อัจฉราพร แปลงมาลย์ (2552) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ล าปาง
ในมุมมองของนักเรียน ในเมืองล าปาง การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ล าปางในมุมมองของนักเรียนในเมืองล าปาง โดยประชากรที่
ศึกษาคือ นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในเขตเทศบาล
เมืองล าปาง ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 372 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยพบว่าผู้
เปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักเรียนในเมืองล าปางเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ล าปาง 
รับรู้จากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด และจากผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ล าปางพบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยกับด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้ 

สุดจินดา ดังก้อง (2551) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในทัศนะของประชาชนในจังหวัด
ล าปาง การศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในทัศนะของประชาชนในจังหวัดล าปาง                
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางของประชาชนในจังหวัดล าปาง 
เพ่ือศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางของประชาชนในจังหวัดล าปาง เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในทัศนะของประชาชนในจังหวัดล าปาง โดยพบว่าทัศนคติของประชาชนต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในภาพรวม มีทัศนคติในระดับปานกลาง โดยทัศนคติที่เป็นเชิงบวกสูงที่สุดคือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็นสถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (2551) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในทัศนะของ
สถานประกอบการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพบว่าเมื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่วนใหญ่เห็น
ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มั่นคง น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียง และมีนักศึกษาที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร คือ ประชาชนที่อยู่ในวัยกลางคน ทั้งในเขตอ าเภอเมืองและ

นอกเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stages 
Sampling) เริ่มต้นโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) หลังจากนั้นใช้การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ท าการสอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อนว่า (1) ท่านมีอายุอยู่ในช่วงใด และ 
(2) ท่านมีที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ และพักอาศัยมาแล้วเกินกว่า 8 ปีหรือไม่  หากค าตอบ คือ มีที่พัก
อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 ปี และมีอายุระหว่าง 25 – 59 ปี จึงด าเนินการขออนุญาตเก็บ
ข้อมูล โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 400 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 2 ตอน คือ (1) ข้อมูลส่วนบุคคล และ (2) ข้อมูล
ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามนี้มีการตรวจสอบความตรงของข้อค าถามด้วยดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา (Items Object Congruence) ที่มีค่าระหว่าง 0.60-1.00  
มีการตรวจสอบความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทั้งฉบับ (Cronbach’s alpha coefficients) 
เท่ากับ 0.95 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ขั้นตอน คือ (1) แจกแบบสอบถามฉบับทดลองเพ่ือตรวจสอบความ
ตรงและความเชื่อม่ัน จ านวน 100 ชุด และ (2) แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แก่กลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวเชียงใหม่ที่
อยู่อาศัยในเขตอ าเภอเมืองหรือนอกเขตอ าเภอเมืองที่อาศัยมานานกว่าหรือเท่ากับ 8 ปี และมีอายุระหว่าง 25-59 
ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 400 ชุด หลังจากนั้นตรวจให้คะแนน แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
โดยการค านวณหาค่าร้อยละ และใช้สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ของ
ประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่มีต่อภาพลักษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ของชาวเชียงใหม่ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชาชนชาวเชียงใหม่ จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ (1) ข้อมูลส่วนบุคคล และ (2) ข้อมูลด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ค่าร้อยละ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน คิด
เป็นร้อยละ 54 และเป็นเพศชาย จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 โดยมีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี จ านวน 151 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31–40 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อายุ 41-50 ปี 
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จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 และช่วงอายุ 51-59 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ส าหรับระดับ
การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมามีระดับ
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และมีระดับการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
15,000 - 25,000 บาท จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 รองลงมา คือ รายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท รายได้
ระหว่าง 25,001 - 50,000 บาท และรายได้มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป โดยมีจ านวน 138, 48 และ 23 คน              
โดยคิดเป็นร้อยละ 34.50, 12.00 และ 5.75 ตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอ่ืนๆ จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมา คือ ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีจ านวน 109, 
66, 40 และ 29 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 27.20, 16.50, 10.00 และ 7.20 ตามล าดับ ส าหรับการรับรู้คุณลักษณะ
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ต่อการรับรู้ของชาวเชียงใหม่ 
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating-scale) พบว่า การรับรู้คุณลักษณะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ รายด้านสามอันดับที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านการเป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติ (x̄ = 4.39, S.D. = 0.69) การเป็นที่ยอมรับด้านนวัตกรรมและส่งผ่านความรู้สู่ชุมชน (x̄ = 4.28,              
S.D. = 0.72) และสามารถเป็นที่พ่ึงพาของชุมชน (x̄ = 4.12, S.D. = 0.68) และเมื่อวิเคราะห์ด้วยความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า รากที่สองของค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่ม (MS between Group) คือ 562.453 และรากที่สองของค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนภายในกลุ่ม                  
(MS within Group) คือ 65.110 โดยมีค่า F เท่ากับ 8.638 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 ซึ่งกล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยต่างๆมีความแตกต่างกันตามการ
รับรู้ของชาวเชียงใหม่ และเมื่อน ามาเปรียบเทียบแบบจับคู่พหุคูณ (Post-hoc multiple comparison) พบว่า 
ชาวเชียงใหม่รับรู้ภาพลักษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่ (x̄ = 62.20, S.D. = 8.74) แตกต่างกับการรับรู้ภาพลักษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (x̄ = 64.13, S.D. = 8.95) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 แต่ไม่แตกต่างกับ
การรับรู้ภาพลักษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( x̄ = 61.90, S.D. = 9.15)  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 1 คะแนนรวมการรับรู้ของชาวเชียงใหม่ ที่มีต่อภาพลักษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อสถาบัน 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. 
Deviation) 

ค่าต่ าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

64.13 
62.20 
61.09 

8.95 
8.74 
9.15 

35.00 
34.00 
36.00 

80.00 
80.00 
80.00 
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ตารางที่ 2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

ความแปรปรวน 
ผลบวกของ 

คะแนนเบ่ียงเบน 
ยกก าลังสอง (SS) 

องศาอิสระ 
(df) 

Mean Square F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1124.907 
25848.771 
26973.678 

2 
397 
399 

562.453  
65.110 

8.638 .000 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบแบบจับคู่พหูคุณ (Post-hoc multiple comparison) 
 

Multiple Comparisons 
Scheffe   

ภาพลักษณ์นกัศึกษา 
 (I) 

ภาพลักษณ์นกัศึกษา 
กลุ่มเปรียบเทียบ 

(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล เชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 1.01500 .64442 .393 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ -1.93450* .64442 .000 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากข้อมูลของชาวเชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 25 – 59 ปี จ านวน 400 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2558 พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนั้น พบว่า คะแนนสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ การเป็นที่ยอมรับด้านนวัตกรรมและส่งผ่านความรู้สู่ชุมชน และการเป็นที่พ่ึงของชุมชน 
โดยคะแนนการรับรู้ภาพลักษณ์ในภาพรวมของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อน าภาพลักษณ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ไปทดสอบความแตกต่าง
ด้วยความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า การรับรู้ของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  ยังมีความแตกต่าง
กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้เป็นการรับรู้ภาพลักษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจตามการ
รับรู้ชาวเชียงใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 25 – 59 ปี จ านวน 400 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เท่านั้น ไม่ใช่
การเปรียบเทียบด้านวิชาการหรือความสามารถของนักศึกษา ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลจึงควรน าผลการศึกษาที่ได้นี้ไปพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจให้เป็นที่รับรู้ของ
ชาวเชียงใหม่ให้มากขึ้น โดยเน้นส่งเสริมภาพลักษณ์ที่เด่นชัดใน 3 ด้านที่มีคะแนนสูง คือ การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
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การเป็นที่ยอมรับด้านนวัตกรรมและส่งผ่านความรู้สู่ชุมชน และการเป็นที่พ่ึงของชุมชน ให้ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้น และ
พัฒนาด้านอ่ืนๆที่ยังมีคะแนนการรับรู้ต่ าให้ประชาชาชนชาวเชียงใหม่ได้รับรู้มากยิ่งขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่องภาพลักษณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาต่อการรับรู้ของชาวเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็น
งานวิจัยตีพิมพ์งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
และขอกราบขอพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ก าลังใจ ตลอดจนให้ค าแนะน าที่ดียิ่งจนท าให้งานวิจัย
ชิ้นนี้ส าเร็จลงได้ 
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การศึกษาพฤติกรรมพอเพียงบางประการของเยาวชน: พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 
The Study of Some Sufficiency Behavior of Youths:  

Energy Conservation Behavior 
 

พิณนภา หมวกยอด1 หทัยภัทร อภิวงคง์าม2 นันทิพัฒน์  สุริยะสา2  ฐิติ   อภมิขุเจริญ2  และ ธวชั  อภิยะกันทะกุล2 
Pinnapa Muakyod1  Hathaipat Apiwong-ngam2  Nantipat Suriyasa2 Thiti Apimookjaroen2 and Thawa Apiyagunthakul2 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานของเยาวชน และเพ่ือ
เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานของเยาวชน จ าแนกตามข้อมูลภูมิหลัง  โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเยาวชนที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามลักษณะภูมิ
หลัง และแบบสอบถามพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1) เยาวชนมีระดับพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานอยู่ในระดับน้อย 2) เพศชาย
และเพศหญิงมีพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  3) เยาวชนที่
เรียนอยู่ต่างคณะวิชา มีคะแนนพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
4) เยาวชนที่เรียนอยู่ในสาขาวิชาต่างๆ มีคะแนนพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 5) เยาวชนที่ก าลังเรียนในชั้นปีการศึกษาท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน  พฤติกรรมพอเพียง  เยาวชน 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the sufficiency behavior in part energy 

conservation behavior and to compare the energy conservation behavior of Youths, classified by 
background data. The sampling groups of youths were undergraduate students from 
Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) in Chiangmai, which were selected by 
multi-stage random sampling, amounting in 400 students. The research instruments were the 
background characteristic questionnaire and the sufficiency behaviors in part of energy 
conservation behavior questionnaire. The data analysis was done by utilizing descriptive 
statistics, t-test at 0.05 level of statistical significance, and One way Analysis of Variance (One-
Way Anova). The results were as follows 1) the youths had the score level about the sufficiency 
behaviors in part of energy conservation behavior at a low level. 2) the youths in different 
genders had no significant differences in the sufficiency behaviors in part of energy conservation 
behavior. 3) the youths who were in different faculties had significant differences in the 
sufficiency behaviors in part of energy conservation behavior. 4) the youths who were in 
different academic groups had the significant differences in the sufficiency behaviors in part of 
energy conservation behavior.  
 
Keywords : energy conservation behavior, sufficiency behavior, youths 
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บทน า 
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายซึ่งสรุปได้ว่า ความพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ดังนั้น ในแง่ของการ
ด าเนินชีวิตแบบพอเพียงดังกล่าว ย่อมประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยหลายพฤติกรรม พฤติกรรมหนึ่งในพฤติกรรม
พอเพียงนี้คือ พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน อันเป็นพฤติกรรมในกลุ่มพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียง ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบด้านความพอประมาณ ในมิติของความพอประมาณด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจ ากัด 
แต่จ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น การใช้พลังงานในอนาคตก็จะเพ่ิมสูงขึ้นตามจ านวนประชากร ประเทศไทยก็เป็น
หนึ่งในประเทศก าลังพัฒนาที่ต้องพ่ึงพาพลังงานส าหรับการพัฒนาประเทศ  

โดยเฉพาะความต้องการพลังงานไฟฟูาของประเทศท่ีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
จึงต้องพยายามผลิตไฟฟูาให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยการผลิตไฟฟูาภายในประเทศและต้องน าเข้าเชื้อเพลิง
และพลังงานจากประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง เพ่ือให้เพียงต่อความต้องการของประชาชน โดยประเทศไทยต้อง
พ่ึงพิงพลังงานจากต่างประเทศอยู่ในระดับสูงด้วยการรับซื้อจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก (แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558 กระทรวงพลังงาน: 26) แม้จากการศึกษาพบว่าปัญหาความต้องการใช้พลังงานไฟฟูาที่
เพ่ิมขึ้นของประเทศเกิดจากสาเหตุส าคัญ 2 ประการ คือ การเพ่ิมขึ้นของประชากร และความก้าวหน้าและการ
เจริญเติบโตของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศ  แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้ว สาเหตุของปัญหาการเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณการใช้ไฟฟูาเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น อีกท้ังการใช้พลังงานในขั้นตอนต่าง ๆ จะส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม มนุษย์จึงต้องเรียนรู้วิธีการใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้มีพลังงานเพียงพอ
ส าหรับการวางแผนใช้ในอนาคต ส าหรับในกลุ่มเยาวชนแล้ว จัดว่าเป็นเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใช้ไฟฟูาในอาคารและ
ส านักงาน ซึ่งสามารถเข้ามามีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานดังกล่าวได้ หากมีการน้อมน าเอาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในการบริโภคพลังงาน เป็นผู้ที่มีการบริโภคพลังงานอย่างพอประมาณ ซึ่งก็คือ 
การมีพฤติกรรมอนุรกัษ์พลังงานนั้นเอง  

การปฏิบัติตนให้มีการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจาวัน จึงนับเป็นพฤติกรรมพอเพียงอันส าคัญประการ
หนึ่ง ที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในเยาวชนของประเทศ จากความส าคัญดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่ควรต้องศึกษา
พฤติกรรมอนุรักษ์พลังงานของเยาวชน  และเปรียบเทียบพฤติกรรมอนุรักษ์พลังงานของเยาวชน จ าแนกตาม
ลักษณะภูมิหลัง  ผลที่ได้จากการศึกษาจะน าไปสู่การวางแนวทางในการก าหนดนโยบายและปรับปรุง พัฒนา
พฤติกรรมอนุรักษ์พลังงานของเยาวชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานของเยาวชน  
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานของเยาวชน จ าแนกตามข้อมูลภูมิหลัง 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พฤติกรรมพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        1.1 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 5 
ธันวาคม 2517 (จิดาภา. 2551: 15) เป็นต้นมา พบว่า พระองค์ท่านได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาบนหลัก
แนวคิดพ่ึงตนเอง เพ่ือให้เกิดความพอมีพอกินพอมีพอใช้ของคนส่วนใหญ่โดยใช้หลักความพอประมาณ การ
ค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและทรงเตือนสติชาวประชาคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึง
การพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาและการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติ และการ
ด ารงชีวิต ซึ่งทั้งหมดเป็นที่รู้จักกันดีภายใต้ชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ. 2548)  

1.2 ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2549: 
4) ได้อธิบายไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับมีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ 
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างด ี
 1.3 องค์ประกอบและหลักการพิจารณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง (2547) ได้รวบรวมน าเสนอเป็นหลักการ และเป็นที่รู้จักกันดีในลักษณะ “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท าโดยมีหลักการพิจารณาอยู่ 5 ส่วน 
(กรมการพัฒนาชุมชน. 2550) ดังนี้ 1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่
ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา  2) 
คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติตนบน
ทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 3) ค านิยามความพอเพียงต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ 
กันคือ 3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่ืน เช่น การผลิตและบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 3.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อม
รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งไกลและใกล้ 4) เงื่อนไข การตัดสินใจการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน คือ 4.1 ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 4.2 คุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักใน
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คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่า
จะได้รับจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน  
 ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2552: 37) ยังได้ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน
ต่างๆ ไว้ดังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ คือ พึ่งตนเองได้ ใช้จ่ายหรือใช้ของอย่างประหยัด ใช้ชีวิตอย่างประมาณตน คิดหรือ
วางแผนอย่างรอบคอบ ไม่ประมาท เผื่อทางเลือกส ารอง 2) ด้านจิตใจ คือ รู้ผิดชอบชั่วดี ละอายต่อการท าความชั่ว 
เข้าใจชีวิตและโลกตามเป็นจริง มีจิตสาธารณะ นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  3) ด้านสังคม คือ เห็นคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน               
4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เลือกใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ฟ้ืนฟูทรัพยากรให้มีอยู่และพอใช้อย่างยั่งยืน 5) ด้านเทคโนโลยี คือ รู้จักใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม (ภูมิสังคม) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญา
เดิมที่มี โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อคนหมู่มาก 

2. พฤติกรรมพอเพียงกับการอนุรักษ์พลังงาน 
 จากความหมายและองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้างต้นจะเห็นว่าประกอบไปด้วย
พฤติกรรมพอเพียงหลากหลายประการ แยกได้ตามมิติต่างๆ หากพิจารณาเฉพาะในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแล้ว จะเห็นว่าเป็นพฤติกรรมการใช้และจัดการอย่างฉลาด รอบคอบ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด  
ซึ่งเป็นความหมายที่สอดคล้องกับความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่าง
ชาญฉลาด  ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด  ทั้งนี้ต้องสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุดและ
จะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั่วถึงกันด้วย (นิวัติ เรืองพานิช. 2528: 4) ทั้งนี้ วีรวรรณ วงศ์ปิ่น
เพ็ชร์ และชลิดา วสุวัต (2553: 10) ได้อธิบายถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติว่าแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 1) สิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ หรือทางชีวภูมิศาสตร์ ได้แก่ พืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆ สัตว์ปุา ปุาไม้ สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่อยู่รอบตัวเราและ
มวลมนุษย์ และ 2) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต ที่อาจเห็นหรือไม่เห็นได้ ได้แก่ ดิน น้ า ก๊า ซ 
อากาศ แร่  รั งสีความร้อน แสงสว่าง ทัศนียภาพต่างๆ ภู เขา ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ และ
ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด  ส่วนในแง่ของพลังงานนั้น จรวย บุญยุบล และคนอ่ืนๆ (2529: 33) กล่าวถึงพลังงาน
ว่า “...พลังงานยังหมายถึงเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ก่อให้เกินงานอีกด้วย เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ไฟฟูา พลังน้ า 
และแร่ต้นก าเนิดพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น” จากความหมายดังกล่าวนี้ พลังงานจึงนับเป็นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ส าหรับ “พฤติกรรมอนุรักษ์พลังงาน” ก็คือ การรู้จักใช้ทรัพยากรพลังงานให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 
ต้องให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด ใช้ตามความจ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล (ธัญวิสิฏฐ์ ปลื้มจิตร. 
2555: 17) จากความหมายต่างๆ ข้างต้น ท าให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์พลังงานกับพฤติกรรม
พอเ พียง นั่นคือ  ความหมายของการอนุ รักษ์พลั ง งานมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมก ารอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นพฤติกรรมพอเพียงในองค์ประกอบด้านความพอประมาณในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาตินั่นเอง ส าหรับเยาวชนนั้น การด าเนินชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่จะเป็นการใช้พลังงานภายใน
อาคารหรือภายในครัวเรือนมิใช่ภาคอุตสาหกรรม โดยพลังงานที่ถูกใช้ภายในอาคารที่ส าคัญก็คือ ไฟฟูา ดังนั้น การ
วิจัยครั้งนี้จึงเน้นศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารที่มุ่งเน้นด้านการใช้ไฟฟูาเพ่ือให้
เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมายครั้งนี้    
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร เป็นเยาวชนที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่  

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งมีการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรีอยู่ใน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 10,195 คน (ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6 มีนาคม 
2556) และท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2557 โดยท าการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Random Sampling) จ านวน 400 คน ประมาณค่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางการก าหนดขนาด
ตัวอย่างของยามาเน่ (ณรงค์ โพธิ์พฤษานันท์, 2551) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และค่าความคลาดเคลื่อน ± 5 % 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย มีดังนี้ 1) ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  2) ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยโดยอาศัยผลจากการทบทวนวรรณกรรม 3) พัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย คือ 
แบบสอบถามลักษณะภูมิหลัง และแบบสอบถามพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงาน 4) ติดต่อคณะและ
สาขาวิชาเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือ 5) น าเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ (try out) จ านวน 100 คน 
เพ่ือวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย แล้วปรับปรุงจนได้เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ 6) ท าการเก็บข้อมูลใน
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจ านวน 400 คน 7) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จาก
การเก็บข้อมูลตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 8) สรุปผลการวิจัย แล้วจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะภูมิหลังและ
แบบสอบถามพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นแบบสอบถามที่น ามาจากลินดา เพ่งสุวรรณ(2550) มี
จ านวน 10 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสอบถามชุดนี้เมื่อน าไปทดลองใช้ มีค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ ค่าอาร์ (r) ตั้งแต่ 0.12-0.56 ค่าที (t) ตั้งแต่ 3.38–8.31 และค่าความเชื่อมั่นแบบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟุา เท่ากับ 0.78 และฉบับใช้จริงมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ค่าอาร์ (r) ตั้งแต่ 0.22–0.60 ค่าความ
เชื่อมั่นแบบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา เท่ากับ 0.80    
 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในขั้นตอน
ของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และการเก็บข้อมูลวิจัย โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) รวมถึงการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนน (One-Way Anova)  ในกรณีที่ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
ที่มี 3 กลุ่มข้ึนไป โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของ LSD และท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และการวิเคราะห์อ านาจ
จ าแนก (item-discrimination analysis) ด้วยการทดสอบค่า independent t-test  
 
ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จ านวน 
400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศชาย ร้อยละ 58.5 และเป็นเพศหญิงเพียงร้อยละ 41.5 เป็น
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิชาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 48.8 และ 44.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาบัญชี รองลงมาคือสาขาวิชาวิศวกรรมอุต
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สาหการและวิศวกรรมเครื่องกล คิดเป็นร้อยละ 14.0  12.0 และ 10.0 และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีการศึกษาปี
ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 38.8   
          เมื่อพิจารณาแยกรายข้อ พบว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ เมื่อออกจากห้องเรียนหรือห้องประชุม 
ช่วยส ารวจและท าการปิดอุปกรณ์ไฟฟูาในห้อง (ข้อ 6) รองลงมาคือ ใช้บันไดขึ้น-ลงระหว่าง 1-2 ชั้นแทนการใช้
ลิฟต์ (ข้อ 5) และปิดไฟบางดวงในห้องเรียนในต าแหน่งที่ไม่จ าเป็น (ข้อ 7) คิดเป็นร้อยละ 45.5, 42.3, และ 40.0 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของพฤติกรรมแยกรายข้อ  พบว่า พฤติกรรมที่มีการปฏิบัติน้อยคือมี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ พฤติกรรมการใช้บันไดขึ้น–ลงระหว่าง 1-2 ชั้นแทนการใช้ลิฟท์ (ข้อ 5) พฤติกรรม
เมื่อพบว่าหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟูาเปิดอยู่ตามอาคารโดยไม่จ าเป็น มักปิดหรือบอกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอาคาร             
(ข้อ 2) และพฤติกรรมเมื่อมาถึงห้องเรียนก่อนเวลาเรียนมากกว่าครึ่งชั่วโมง มักจะเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องเพ่ือ
รอจนถึงเวลาเรียน (ข้อ 1) โดยมีค่าเฉลี่ย 2.062 2.095 และ 2.140 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรม
พอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงาน พบว่า เยาวชนมีอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.338) 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบโจทย์วิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงาน จ าแนกตามข้อมูลภูมิหลัง โดยใช้สถิติอนุมาน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมพอเพียง
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์
พลังงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = .490,  = 2.352 และ 2.318) เมื่อจ าแนกตาม
คณะวิชาที่แตกต่างกัน พบว่า เยาวชนที่เรียนอยู่ในคณะวิชาต่างกันมีคะแนนพฤติกรรมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 1.699)  
 ต่อมาท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงาน จ าแนกตาม
สาขาวิชาที่แตกต่างกัน พบว่า เยาวชนที่เรียนอยู่ในสาขาวิชาต่างๆ มีคะแนนพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์
พลังงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F = 4.070) และท าการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธีจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) ใน
กลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1  
 อีกทั้งได้ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงาน จ าแนก
ตามชั้นปีการศึกษา พบว่า เยาวชนที่ก าลังเรียนในชั้นปีการศึกษาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์
พลังงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F = 6.340) และท าการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธีจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) ในกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์
พลังงานระหว่างสาขาวิชา 
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วิศวกรรมโยธา .1163 .050 .159  .750*** .036  .292 .405 .302 .336 .151  .539* .321 .075 .586* .253  .127 
การบัญช ี    .112 .003  .912*** .198 .455** .568** .465* .498* .313*  .376 .483 .238 .748** .416***  .036 
วิศวกรรมไฟฟ้า   .109  .799*** .086  .343* .455* .352 .386 .201  .489* .371 .622 .636**  .303*  .077 
การตลาด     .909*** .195  .452* .565* .452* .495 .310  .380 .480 .234 .745** .412*  .033 
การจัดการฯ     .714***  .457* .344 .447 .414 .599***  .289*** .429 .675* .164 .496** .876*** 
วิศวกรรมอุตส์ฯ       .258 .370 .267 .300 .115  .575** .285 .039 .550* .217  .163 
วิศวกรรมคอมพ์ฯ       .112 .010 .043 .142  .832*** .028 .218 .292 .040  .420 
วิศวกรรมอิเล็กฯ        .103 .070 .254  .944*** .084 .330 .181 .152  .532 
ภาษาอังกฤษฯ         .033 .152  .842** .018 .227 .283 .049  .429 
เซรามิก          .185  .875** .015 .261 .250 .083  .462 
วิศวกรรมเคร่ืองฯ            .690** .170 .076 .435 .102  .278 
ออกแบบภายใน            .860* .614* 1.125*** .793***  .413 
สารสนเทศ             .246 .265 .068  .448 
ออกแบบผลิตฯ              .510 .178  .202 
ท่องเท่ียวและฯ               .332  .713* 
บริหารธุรกิจ                 .380 
*P ≤ .05, **P ≤ .01, ***P ≤ .001 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์
พลังงานระหว่างชั้นปีการศึกษา 
 

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมฯ 
ชั้นปีที่ 1 

(เทียบโอน) 
ชั้นปีที่ 2 

ชั้นปีที่ 2 
(เทียบโอน) 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 

ชั้นปีที่ 1  .207** .145 .262 .203 .756*** .489* 
ชั้นปีที่ 1 (เทียบโอน)  .062 .055 .004 .549*** .282 
ชั้นปีที่ 2   .117 .058 .611*** .344 
ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน)    .059 .494* .227 
ชั้นปีที่ 3     .553** .286 
ชั้นปีที่ 4      .267 
*P ≤ .05, **P ≤ .01, ***P ≤ .001 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเยาวชนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 400 คน โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะภูมิหลัง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
ก าลังเรียนในคณะวิชาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาบัญชี ส่วนใหญ่ก าลัง
ศึกษาชั้นปีการศึกษาปีที่ 1  

1.1 ระดับพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานของเยาวชน จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงาน พบว่า เยาวชนมีระดับพฤติกรรมพอเพียง
ด้านการอนุรักษ์พลังงานอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณารายข้อค าถามพบว่า พฤติกรรมที่ถูกรายงานว่าที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุดคือ เมื่อออกจากห้องเรียนหรือห้องประชุม ช่วยส ารวจและท าการปิดอุปกรณ์ไฟฟูาในห้อง (ข้อ 6) 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานแยกรายข้อ  พบว่าพฤติกรรมที่มี
การปฏิบัติน้อยคือมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ พฤติกรรมการใช้บันไดขึ้น–ลงระหว่าง 1-2 ชั้นแทนการใช้ลิฟท์              
(ข้อ 5) เมื่อพบว่าหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟูาเปิดอยู่ตามอาคารโดยไม่จ าเป็นมักปิดหรือบอกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอาคาร 
(ข้อ 2) และเมื่อมาถึงห้องเรียนก่อนเวลาเรียนมากกว่าครึ่งชั่วโมง มักจะเปิดเครื่องปรับอากาศเพ่ือรอจนถึงเวลา
เรียน (ข้อ 1) จากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยอ่ืนๆ ที่ท าการส ารวจพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลังงาน เช่น การศึกษาของ จงลาวัลย์ ศิริสม จันทร์หอม ไข่สังข์ และสรัญญา กุลนาค (2550) ที่ศึกษาความรู้และ
พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลังงานไฟฟูา ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบผลใกล้เคียง
กันคือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษามีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟูาในระดับปฏิบัติปานกลาง สอดคล้องกับ 
วิไลวรรณ วงศ์ทองศรี (2544) ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟูาของนักศึกษาประเภทวิชา
ช่างอุตสากรรม กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ซึ่งท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 
3 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม พบว่า มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟูาที่เหมาะสมในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.7 ซึ่งผลที่ได้กลับแตกต่างจาก ลินดา เพ่งสุวรรณ (2550) ศึกษาประสิทธิผลของสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือ
ส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในอาคาร กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้คะแนนพฤติกรรมโดยรวมมากที่สุดคือ ข้อที่ 6 เป็นค าถามเชิงบวกซึ่งมี
ข้อความว่า “ท่านใช้บันไดขึ้น-ลงระหว่าง 1-2 ชั้นแทนการใช้ลิฟท์” และค าถามข้อที่กลุ่มตัวอย่างได้คะแนน
พฤติกรรมโดยรวมน้อยที่สุด คือ ค าถามข้อที่ 9 เป็นค าถามเชิงบวกซึ่งมีข้อความว่า “ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
เมื่อพบว่าอุปกรณ์ไฟฟูามีฝุุนและสิ่งสกปรกติดอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งอาจท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของ
อุปกรณ์ไฟฟูาลดลง” เช่นเดียวกับ สุชิรา นวลก าแหง (2556) ที่ศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟูาในอาคารของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า บุคลากรและนักศึกษามี
พฤติกรรมการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์เมื่อขึ้น-ลง 1 ชั้นหรือ 2 ชั้นและนักศึกษามีพฤติกรรมการถอดปลั๊กเครื่อง
ไฟฟูาทุกชนิดเมื่อใช้งานเสร็จ ทั้งนี้ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างของ
พฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานอีกปัจจัยหนึ่ง 

1.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานของเยาวชนเมื่อจ าแนกตามลักษณะภูมิ
หลัง พบว่า 1) เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 2) เยาวชนที่เรียนอยู่ในคณะวิชาต่างๆ มีคะแนนพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) เยาวชนที่เรียนอยู่ในสาขาวิชาต่างๆ มีคะแนนพฤติกรรม
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พอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 4) เยาวชนที่ก าลังเรียนในชั้นปี
การศึกษาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01          
5) ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานของเยาวชนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นปีการศึกษาที่ 
4 มีความแตกต่างกับชั้นปีการศึกษาท่ี 1, 1 (เทียบโอน), 2, 2 (เทียบโอน), และ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001, .01 และ .05 ซึ่งผลสอดคล้องกับการศึกษาของเรือเอกนฤทธิ์ พิกุลแก้ว (2552) ที่ศึกษาพฤติกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานในอาคารกองทัพเรือ พบว่าเมื่อเปรียบเทียบด้านเพศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันในเรื่องพฤติกรรม
การอนุรักษ์พลังงานในอาคารกองทัพเรือ ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรมพอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานจึงสามารถ
ท าร่วมกันทั้งเพศหญิงและชาย อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามีความแตกต่างของพฤติกรรมพอเพียง
ด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ และชั้นปีการศึกษา ดังนั้น การจะพัฒนาพฤติกรรม
พอเพียงด้านการอนุรักษ์พลังงานก็ควรต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับผลการศึกษาที่พบในครั้งนี้ 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

The Work Motivation of Government Teachers in Ban Tak District Schools under 
Tak Primary Educational Service Area Office 1. 

 
อินทุอร  ดีวังทอง1 ดร.ศศิรดา  แพงไทย2 

Inthuon Deewangthong Dr.Sasirada  Pangthai 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 2) เพ่ือ
เสนอแนวทางการส่งเสริมแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 169 คน ซึ่งใช้ตารางสัดส่วนของเครจซี่และมอร์
แกน ( Krejcie  and  Morgan, 1970, อ้างอิงใน บุญชม ศรีสะอาด) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  
simple random sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 แล้ววิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ าเภอบ้านตาก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ดังนี้ 1) ความก้าวหน้าในต าแหน่ง 2) เงินเดือนและสวัสดิการ 3) ความส าเร็จในการ
ท างาน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) นโยบายและการบริหาร 6) ความรับผิดชอบ 7) การปกครองบังคับ
บัญชา 8) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 9)สภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน และ 10) การได้รับการยอมรับนับถือ 
 
ค าส าคัญ  : แรงจูงในการปฏิบัติงาน  
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Abstract 
The purposes of this study were: 1) to study about the work motivation for the 

performance of government teachers in schools of Ban Tak District under the office of Tak 
Primary Educational Service Area Office 1, and 2) to propose guidelines to encourage the work 
motivation, and the achievement of government teachers and school executive officers. 
 The research sample consisted of 169 teachers, and school executive offices in schools 
of Ban Tak District under the office of Tak Primary Educational Service Area Office 1, obtained by 
using simple random sampling based on the sample size determination using Krejcie and 
Morgan ‘s table. The employed research instrument was the five-level of the rating scale 
questionnaire. Its reliability was verified by using calculation of the item-objective congruency 
(IOC) index at 0.92, and was analyzed data by using percentage, average, and standard deviation 
based on the computer program (SPSS). 
 The research finding was as follows: the work motivation for the performance of 
government teachers and school executive offices in schools of Ban Tak District under the office 
of Tak Primary Educational Service Area Office 1 was at a high level. The sequences of the work 
motivation topic for the performance of government teachers and school executive offices from 
the highest level to the lowest level were the following: 1.) the work advancement, 2) The 
salary and welfare 3.) The work achievement, 4) The work interpersonal relationship, 5.) The 
work policy and management ,6). The work responsibility, 7). The work regulation, 8.) The work 
performance 9.) The work environment , and 10.) The respect in working. 
 
Keyword: Work Motivation 
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บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทย ได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต อย่างมีคุณภาพ โดยมีเปูาหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้
ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษาใหม่ ซึ่งการศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้บุคคลได้
พัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะท าประโยชน์ให้แก่สังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตน โรงเรียนเป็น
องค์การหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา ที่มีผู้บริหาร คอยก ากับดูแลให้คุณภาพการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเปูาหมายที่วางไว้ 
 ในการบริหารงานของหน่วยงาน องค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนทรัพยากรบุคคลใน
หน่วยงานนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากองค์ประกอบหนึ่งที่จะส่งผลให้หน่วยงานนั้นประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน ทรัพยากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่และเทคโนโลยีที่มีบทบาทที่
ส าคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม คนยังเป็นปัจจัยระดับแนวหน้าที่น าความส าเร็จมาสู่องค์กรทุกองค์กร (พะยอม วงศ์สารศรี.
2551:2 ) ดังนั้น ในองค์การทุกประเภท หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารต่างตระหนักดีว่าความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวขององค์การที่เกิดข้ึนนั้น คนเป็นปัจจัยหลัก ผู้ปฏิบัติงานทุกคน และทุกระดับต่างก็เป็นทรัพยากรที่สูงค่ายิ่ง
ขององค์การ เพราะคนเป็นผู้ใช้ ดูแล ควบคุม รักษา สร้างเสริมสถานภาพทางกายและทางเศรษฐกิจขององค์การ 
 การจูงใจ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อผู้บริหารเสมอ หากผู้บริหารมีความสามารถจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถมาร่วมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพในการท างาน  ย่อม
สร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเปูาประสงค์น าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การหรือหน่วยงาน  
นอกจากนี้การจูงใจท าให้เกิดความพยายามในการปฏิบัติงาน จึงน่าจะเป็นหลักการบริหารที่ดีวิธีหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร  
จ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงผลักดันต่างๆ ที่เป็นปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งนี้เพ่ือสามารถเลือกที่จะน ามาใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้องกับและเหตุการณ์หรือ
เวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพ่ือความส าเร็จในเปูาหมายขององค์การ                     
 จากสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ให้ความส าคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผู้ศึกษา
ค้นคว้าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิผล
ต่อการพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

2.เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมแรงจูงใจใฝุใฝุสัมฤทธิ์ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ   
 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เฮอร์ซเบอร์ก (สุพานี  สฤษฎ์วานิช. 2552: 157 ; อ้างอิงจาก 
McShane: & Glinow.2002: 597) ได้ศึกษาข้อมูลเหตุในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน  แนวคิดทฤษฎีเชื่อว่า  
ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความ
กระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น ผลผลิตของงานสูงขึ้น ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความพึง
พอใจในการท างานมี 2 องค์ประกอบ คือทฤษฎีปัจจัยกระตุ้น และปัจจัยค้ าจุน 
 ปัจจัยกระตุ้น (Motivational Factors) เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการท างาน เกิดความชอบ
และรักงาน ปัจจัยนี้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นตัวการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีอยู่ 5 ประการ คือ 
 1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (Achievemant) หมายถึงการที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้น
และประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักปูองกันปัญหาที่จะ เกิดขึ้น                 
เมื่อผลงานส าเร็จจะเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จของงานนั้น ๆ อย่างยิ่ง 
 2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผู้มาขอรับค าปรึกษาหรือ จากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้อาจอยู่ในรูปของการ
ยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ส่งให้เห็นถึงความยอมรับในความสามารถ  
เมื่อได้ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผลส าเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จของงานด้วย 
 3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระท าได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพังเพียงคนเดียว 
 4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้
รบัผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจสอบหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 
 5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลใน
องค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือได้รับการฝึกฝนอบรม 
 ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่
ตลอดเวลา ถ้าไม่มี หรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ จะน าไปสู่ความไม่ชอบงาน ปัจจุบันค้ าจุน
มี 11 ประการดังนี้ 
 1. เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานเป็นที่พอใจของบุคลากรที่
ท างาน 
 2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) ซึ่งนอกจากหมายถึง การที่บุคคล
ได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายรวมถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับ
ความก้าวหน้าในทักษะ (Skill) วิชาชีพ 
 3. ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Relationship with junior) หมายถึง การติดต่อสื่อสารทั้งทาง
กริยาและวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 4. สถานภาพทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
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 5. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Relations with superior) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือ
วาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในลักษณะผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา 
 6. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Relationship with Peers) หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคลกับเพื่อนร่วมงานในองค์การ 
 7. นโยบายและการบริหาร (Company policy and administration) หมายถึงการจัดการ การ
บริหารงานขององค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ โดยการก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ และก าหนด
นโยบายเด่นชัด เพื่อให้บุคคลด าเนินงานได้ถูกต้อง 
 8. สภาพการท างาน (Working conditions) ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่นแสง เสียง อากาศ  
ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่นอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ 
 9.ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่ได้รับจากหน่วยงาน
ในหน้าที่ของเขา เช่น การที่บุคคลต้องถูกย้ายไปท างานในที่แห่งใหม่ซึ่งห่างไกลจากครอบครัว ท าให้เขาไม่มี
ความสุขและไม่พอใจในงานที่แห่งใหม่ 
 10. ความมั่นคงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการท างาน 
ความยั่งยืนของอาชีพ ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร 
 11.วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึงความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการ
บริหารงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน ความเต็มใจของผู้บังคับบัญชาในการนิเทศงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ปัจจัยค้ าจุนไม่ใช่เป็นสิ่งจูงใจที่ท าให้ผลผลิตมากขึ้น แต่จะเป็นข้อก าหนดเบื้องต้นเพ่ือปูองกันไม่ให้คนไม่
พอใจในงานที่ท าอยู่ การค้นพบที่ส าคัญจากการศึกษาของเฮอร์ซเบอร์ก ถ้ามีปัจจัยค้ าจุนก็ไม่ได้หมายความว่าคน
จะมีแรงจูงใจในงานที่ท า ส่วนปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยกระตุ้นหรือจูงใจคนให้เกิดความพึงพอใจในงานที่ท าเท่านั้น 
ดังนั้น ข้อสมมุติฐานที่ส าคัญของเฮอร์ซเบอร์ก ก็คือ ความพึงพอใจในงานที่ท าจะเป็นสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 สรุปผลการศึกษาถึงแรงจูงใจในการท างานของคนคนงาน เฮอร์ซเบอร์ก พบว่าเมื่อคนงานได้รับแรงจูงใจ
ในการท างาน รักงานแล้ว สามารถท่ีจะท างานให้ได้ประสิทธิภาพสูงต่อเมื่อได้รับการตอบสนองต่อความต้องการใน
ปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้ าจุนเพียงพอปัจจัยกระตุ้นเป็นปัจจัยที่เกิดจากตัวงานเอง เมื่อคนงานได้รับความส าเร็จใน
การท างานหรือได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะมีความสุขจากการท างาน ส่วนปัจจัยค้ าจุนนั้นเป็นปัจจัยที่
ปูองกันไม่ให้คนงานกังวล หรือไม่พอใจในการท างานเช่น ได้รับเงินเดือนไม่พอใช้ขาดความมั่นใจในการท างาน 
หรือไม่พอใจในนโยบายการบริหารของหน่วยงาน จะส่งผลกระทบต่อการท างาน อาจท าให้การท างานประสบ
ความล้มเหลวได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 30 คน และ ครู จ านวน 279 คน รวมทั้งสิ้น 
309 คน  ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอบ้านตากสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาตาก เขต 1  
            กลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 169 คน ซึ่งใช้ตารางสัดส่วนของเครจชี่และมอร์แกน 
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( Krejcie  and  Morgan, 1970, อ้างอิงใน บุญชม ศรีสะอาด) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  
simple random sampling  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างเครื่องมือขึ้นเอง  
โดยอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในปฏิบัติงาน 10 ด้าน ตามแนวคิดทฤษฎี เฮอร์ซเบอร์ก            
(Herzberg) และอาศัยเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงแบ่งเป็นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (check – list) เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหารและครู    
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภายใต้องค์ประกอบที่ศึกษา
ความแรงจูงใจ 10 ด้าน คือ 1. ความส าเร็จในการท างาน 2. การได้รับความยอมรับนับถือ 3. ลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ 4. ความรับผิดชอบ 5. ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 6. การปกครองบังคับบัญชา 7. ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 8. สภาพสิ่งแวดล้อมการท างาน 9. เงินเดือนและสวัสดิการ และ10. นโยบายและการบริหาร 
 การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 2.  ก าหนดขอบข่ายในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยเรื่องแรงจูงในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอบ้านตาก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor) ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ใน 10 ด้าน คือ    
1. ความส าเร็จในการท างาน 2. การได้รับความยอมรับนับถือ 3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4. ความรับผิดชอบ                 
5. ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 6. การปกครองบังคับบัญชา 7. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 8. สภาพสิ่งแวดล้อม
การท างาน 9.  เงินเดือนและสวัสดิการ และ10. นโยบายและการบริหาร 
 3. สร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามทฤษฎีสองปัจจัย 
(Two  Factor) ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ใน 10 ด้าน 
 4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอค าแนะน าในการสร้าง
แบบสอบถาม พร้อมทั้งตรวจแก้ไขเนื้อหาการใช้ส านวนภาษา ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมทั่ว ไปของ
แบบสอบถาม 
 5. หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค าถามตามแบบของครอนบาค (Cronbach) โดยเลือกข้อ
ค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
       6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 30 คน   
 7. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการค านวณสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient)  
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.92  
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 8.  ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป 
 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจาก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพ่ือความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลถึงผู้อ านวยการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก 
 2. ผู้วิจัยประสานงานและขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก            
เพ่ือด าเนินการแจ้งให้คณะครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบและขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง   
 4. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์และสรุปผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แล้วน าเสนอในรูปตารางและ
บรรยายสรุป ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครูผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ วิเคราะห์โดยวิธีการหา
ค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาตาก เขต 1 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย                 
(Mean : X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : S.D.) โดยน าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีก าหนด (บุญชม  ศรีสะอาด ,2535, หน้า100)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอบ้านตาก อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 
1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้  ดังนี้ 
 1.  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามรายด้าน พบว่า 

      1.1  ด้านความส าเร็จในการท างานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีแรงจูงใจในระดับมาก 

      1.2  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีแรงจูงใจในระดับมาก            

1.3  ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีแรงจูงใจในระดับมาก 

      1.4  ด้านความรับผิดชอบของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีแรงจูงใจในระดับมาก 

      1.5  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีแรงจูงใจในระดับมาก  
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      1.6  ด้านการปกครองบังคับบัญชาของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีแรงจูงใจในระดับมาก            

1.7  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีแรงจูงใจในระดับมาก        

    1.8  ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมในการท างานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีแรงจูงใจในระดับมาก       

   1.9  ด้านเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีแรงจูงใจในระดับมาก 
    1.10  ด้านนโยบายและการบริหารของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีแรงจูงใจในระดับมาก  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย  ดังนี้ 
 1.  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก อ าเภอ
บ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามรายด้าน พบว่า 
  1.1  ด้านความส าเร็จในการท างาน ข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีแรงจูงใจในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการ
ปฏิบัติงานทุกคนได้รับงานที่ตรงตามความถนัดและตรงตามความสามารถ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ท างานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจิตติมา วัดตูม (2542) ได้วิจัยเรื่อง เหตุจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นครูโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า ครูโรงเรียนเอกชน มีเหตุจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยมีแรงจูงใจด้านความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน มากท่ีสุด  
      1.2  ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ปรากฏว่า ระดับแรงจูงใจของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทุกคนมคีวามรับผิดชอบในหน้าที่การงานมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไปเป็น
อย่างดี นอกจากนี้ในปัจจุบันผู้บริหารและครูมักจะพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของตนเองอยู่ตลอดเวลา จนเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงานและได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาอีกด้วย  
นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูงยังยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของครูในการท างานจึงส่งผลให้
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชลิล ปาลเดชพงศ์ (2548) ได้วิจัยเรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า กรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัยคือ 
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 14 ด้าน โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ แรงจูงใจในระดับมาก จ านวน 10 ด้านได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน ด้าน
การได้รับการยอมรับ ด้านสถานภาพหน่วยงาน ด้านภาวะเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน ด้านความ ก้าวหน้าในหน้าที่
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การงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา และแรงจูงใจในระดับปานกลาง จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย
และการบริหาร ด้านความรู้สึกม่ันคงในหน้าที่การงาน ด้านชีวิตส่วนตัว และด้านเงินเดือน  
 1.3  ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ปรากฏว่า ระดับแรงจูงใจของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะลักษณะของงานที่ทุกคนได้ปฏิบัติเป็นงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด ได้รับทราบ
ขอบเขตของงานที่จะปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งได้รับงานในปริมาณที่เหมาะสม จึงท าให้ระดับความพึงพอใจใน
ด้านนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแสงเดือน สว่างวงศ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเสนานิคม ส านักงานเขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าครูโรงเรียนเสนานิคม มี
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก จ านวน 13 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสถานะอาชีพ ด้านความรู้สึกมั่นคงในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล ด้าน
วิธีการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านการยอมรับนับถือ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้าน
นโยบายและการบริหารงาน       
 1.4  ด้านความรับผิดชอบ ปรากฏว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ จิตติมา วัดตูม (2542) ได้วิจัยเรื่อง เหตุจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน
สายสามัญในกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน มีเหตุจูงใจในการปฏิบัติงานเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมาด้านการบังคับบัญชาของผู้บริหาร ด้านสภาพการปฏิบั ติงาน         
ด้านความรับผิดชอบ ด้านนโยบายและการบริหารงานโรงเรียน และด้านการยอมรับนับถือ      
 1.5  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ปรากฏว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในปัจจุบันต้นสังกัดได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและครูได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น มีการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาส
เจริญก้าวหน้าในงานที่ท าอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชลิล ปาลเดชพงศ์ (2548) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรในกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า มีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 14 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ แรงจูงใจในระดับมาก จ านวน 10 ด้าน
ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงาน ด้านความสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านสถานภาพหน่วยงาน ด้านภาวะ
เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน ด้านความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา   
      1.6  ด้านการปกครองบังคับบัญชา ปรากฏว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้งผู้บริหารและครูได้รับค าแนะน าในการปฏิบัติงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการ หรือโครงการต่าง ๆ ในการท างาน มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งในที่ประชุม
และเป็นส่วนตัว รวมทั้งผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเอง มีความยุติธรรม ไม่ล าเอียง ส่งผลให้ครูมีแรงจูงใจในการ
บังคับบัญชาของผู้บริหาร จึงท าให้แรงจูงใจในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก           
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(สุพานี  สฤษฎ์วานิช. 2552: 157; อ้างอิงจาก McShane: & Glinow.2002: 597) ได้ศึกษาข้อมูลเหตุในการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน พบว่า ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Relationship with junior) หมายถึง การ
ติดต่อสื่อสารทั้งทางกริยาและวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา และวิธีการปกครองบังคับ
บัญชา (Supervision) หมายถึงความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงาน ความยุติธรรมในการ
บริหารงาน ความเต็มใจของผู้บังคับบัญชาในการนิเทศงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา      
 1.7  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปรากฏว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความรู้สึกว่าภายในหน่วยงานของตนมีความเป็นกันเอง บุคลากรและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการท างาน มีการพบปะสังสรรค์กันตามโอกาสและเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ   
นอกจากนี้ผู้บริหารยังได้พบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกเป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกัน และเกิดความสามัคคีกันภายในหน่วยงาน จึงส่งผลให้ระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก (สุพานี สฤษฎ์วานิช. 2552: 157 ; อ้างอิงจาก McShane: & 
Glinow.2002: 597) พบว่า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Relations with superior) หมายถึง การติดต่อไม่ว่า
จะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในลักษณะผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา 
และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Relationship with Peers) หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลกับ
เพ่ือนร่วมงานในองค์การ 
   1.8 ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน ปรากฏว่า ระดับแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการจัดบริเวณสะดวกสบาย น่าอยู่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน มีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอ เอ้ือต่อการท างาน มีอาคารสถานที่เพียงพอกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน และมี
สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ สะดวกในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  จึงท าให้ระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประเทืองทิพย์ ไกรวิวัฒน์ (2539,บทคัดย่อ)ได้ศึกษาสภาพการท างานและ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพบว่า ในภาพรวมบุคลากรสายวิชาการมี
ความพึงพอใจในระดับมาก แต่เมื่อน ามาจัดล าดับแรงจูงใจในแต่ละด้านแล้วบุคลากรมีแรงจูงใจมากที่สุดโดยเรียง
ตามล าดับจากมากที่สุด คือ ลักษณะงานที่ท า สภาพแวดล้อมในการท างาน การบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้น ค่าจ้างและสวัสดิการ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน ส าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป ในภาพรวมพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากแต่เมื่อน ามาจัดล าดับพบว่า            
มีแรงจูงใจมากที่สุดโดยเรียงตามล าดับจากมากที่สุด ดังนี้  สภาพแวดล้อมในการท างาน ลักษณะงานที่ท า                  
การบริหารงานของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ค่าจ้างและสวัสดิการ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน      
        1.9 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ปรากฏว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปที่ย่ าแย่ และค่าครองชีพในปัจจุบันที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อย ๆ รายจ่าย
มากกว่ารายรับ ต้องเป็นหนี้เป็นสิน แต่ผู้บริหารและครูก็ยังมองว่าเงินเดือนที่ได้รับยังไม่มีความเหมาะสมกับค่า
ครองชีพและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามปรับเงินเดือนข้าราชการให้สูงขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังไม่
มีความเหมาะสมกับราคาสินค้าต่าง ๆ ที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959, 
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p.113 – 115) ได้ท าการศึกษา พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการท างานจัดเป็นองค์ประกอบที่เป็นสิ่งแวดล้อม             
ซ่ึงอาจไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในงานได ้ปัจจัยนี้ท าหน้าที่ค้ าจุนไม่ให้คนเกิดท้อถอย ไม่อยากท างาน เรียกว่า ปัจจัยค้ า
จุน มี 5 ประการ ดังนี้ เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา สภาพแวดล้อมของการท างาน และวิธีการปกครองบังคับบัญชา  จึงน่าจะเป็นประโยชน์ ถ้า
ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญกับครูที่มีระดับเงินเดือนต่ า ได้รับการส่งเสริมก่อนครูที่มีระดับ
เงินเดือนสูงเพ่ือยกระดับแรงจูงใจ โดยเฉพาะการมอบหมายงานให้ปฏิบัติที่เหมาะสม ที่ท้าทายความสามารถ ให้
การยอมรับนับถือ ยกย่องชมเชยในผลงานที่ส าเร็จ สนับสนุนให้ได้รับการเข้าศึกษาอบรมเพ่ือความก้าวหน้าใน
ต าแหน่ง 
     1.10 ด้านนโยบายและการบริหาร ปรากฏว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบายของหน่วยงานมีความชัดเจน รัดกุม บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของ
หน่วยงาน หรือได้น าเสนอโครงการต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเสนาะ ติเยาว์ (2553:56) ซึ่งได้กล่าวว่า 
องค์ประกอบของความส าเร็จในการท างานชิ้นใดชิ้นหนึ่งอาจจ าแนกได้เป็นความส าเร็จในงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผน ในการที่จะท างานอย่างมีระบบ มีล าดับขั้นตอน 2. การจัดงบประมาณ ที่ใช้สนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานจนบรรลุเปูาหมาย 3. คน การใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (เกิดการทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจ)              
4. ความชัดเจนในการสร้างความเข้าใจตรงกันในเรื่องของวิสัยทัศน์ (Vision) เปูาหมาย (Goal) ในกลุ่มผู้ร่วมงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก พอสรุปเป็นข้อเสนอแนะที่น่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการในโรงเรียนต่อไป  ดังนี้ 
 1.  ควรยกระดับแรงจูงใจของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบ้านตาก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ในด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม 
 2.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควรให้ความส าคัญกับการยกระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรใน
โรงเรียนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 3. ควรเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในด้านการบริหารบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหารในแต่ละสังกัด 
 2. ควรศึกษาสาเหตุที่เป็นปัญหาที่ท าให้แรงจูงในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในอันดับต่ า โดยเฉพาะ
องค์ประกอบสภาพสิ่งแวดล้อมในการท างานและการได้รับการยอมรับนับถือ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่องนี้ ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ศศิรดา  แพงไทย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาตรวจ
แก้ไขให้ค าแนะน า จนวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน ที่กรุณาช่วย
พิจารณาและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน
การเขียนรายงานผลการวิจัย ตลอดจนผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลงได้ หวังว่างานวิจัยเล่มนี้ คงจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการต่อไป 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

The development of learning cippa with collection activities. To strengthen the 
academic achievement and scientific process skills. 

 
ศิริพร  เรืองสมบตั1ิ 

Siripron Raungsombut 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  2) เพ่ือสร้างและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เพ่ือพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 3) เพ่ือใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปา เพ่ือพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ 4)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียน 5) เพ่ือประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา และ ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
แผนการเรียนรู้แบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยใน
ครั้งนี้คือ ครูวิทยาศาสตร์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 2 จ านวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟูา 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟูา            
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ ผลการวิจัย
พบว่า 
         1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟูา ในเรื่องการคิดค านวณ และ 
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.   กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหา คือ การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA 
MODEL ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟูา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 6 แผน 

3.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟูามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.31/84.03  
โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟูาอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.76, S.D. = 0.43)   

 
ความส าคัญ :  การเรียนแบบซิปปา 
                                                             
1 ศิริพร  เรืองสมบัติ สาขาวิจยัประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม E-mail Sasipimbg@gmail.com  
โทร 088-0268079 
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Abstract 
The purpose of this study was to 1) to study the problem and approaches to 

management.Teaching and learning science. In order to develop skills and achievement of 
Science 2) to create and develop plans to learn zip spa. In order to develop skills and 
achievement of Science 3) to use a cippa lesson plans. To develop the skills and scientific 
achievement 4) to compare the achievement before and after learning 5) to evaluate the 
management plan, learn a cippa and to evaluate the satisfaction with the learning plan zip spa. 
In order to develop skills and achievement in science. The sample of this study is a science 
teacher and student grade 6 under the office of Maha Sarakham District Primary 2 number 64 
people. The interview, problems and development of the science of electricity 2) plan of 
learning science. The electrical 3) achievement tests were 30 items 4) satisfaction evaluation of 
20 items. Statistical percentage, mean, standard deviation, and ทดสอบที were not independent. 

It was found that 
1. Students 6 have problems learning achievement on electricity in the story. 

Computation and application in daily life. 
2. Science learning activity through using is a management model to learn. 

A CIPPA MODEL plan the learning activities of the Science Ed Electrical Grade 6 Number 6 plan. 
3. plan of learning activities in science. The electrical efficiency (E1 / E2). 

As 82.31 / 84.03 by student achievement. Higher than pretest levels were 0.01. 
4. grade 6 satisfaction on science learning activity The electricity at the highest level (= 

4.76, the S.D. = 0.43). 
 

Keyword : Cippa Model 
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บทน า 
สังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มี

ความส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมากในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพต่างๆ ดังที่ กรมวิชาการ (2550:1) ระบุไว้สรุปได้
ว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลหลากหลาย วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge 
Based Society) ทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติ 
และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประโยชน์ การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และที่
ส าคัญอย่างยิ่ง คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศและด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

วิจัยและพัฒนาจึงเป็นรูปแบบการวิจัย ที่จะท าให้มีการวิจัยทางการศึกษามากยิ่งขึ้นเพราะการวิจัยและ
พัฒนา เน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การศึกษา ที่ใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง (ศึกษาธิการ
,กระทรวง 2542) ดังนั้นหากวงการวิจัยทางการศึกษาไทยจะหันมาสนใจการวิจัยและพัฒนามากยิ่งขึ้น ก็จะเป็น
การท าให้มีการน าผลการวิจัยทางการศึกษาไปใช้กันอย่างกว้างขวางเด่นชัดมากยิ่งขึ้นในอนาคต การวิจัยและ
พัฒนา เป็นการวิจัยที่ต้องการค้นคว้าและพัฒนา ท าการทดสอบในสภาพจริง ท าการประเมินในหลายๆรอบจน
ได้ผลการพัฒนาที่มีคุณภาพ (รุจโรจน์ แก้วอุไร.2545:10) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการที่มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงเป็น
ผลท าให้คนเรามีนิสัยกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น ชอบการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              
เพ่ือพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เพ่ือพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

3. เพ่ือใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เพ่ือพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ 
4. เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน-หลัง เรียนเรื่องไฟฟูา 
5. เพ่ือประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา และ ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แผนการเรียนรู้

แบบซิปปา เพ่ือพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2551 

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวเกี่ยวกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
6.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
7. เอกสารและงานวิจัยและเกี่ยวข้อง 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสอนแบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวเปูาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหิน อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 20 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ คือ หนังสือวิทยาศาสตร์และหนังสือ  
เอกสารและการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

ตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐานการเรียนรู้สาระส าคัญตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม 
 ตอนที่ 3 การใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์โดยการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่แบบวัดทักษะมีค่าความยาก .47-.70 และอ านาจจ าแนก .42 ขึ้นไปและความ
เชื่อมั่นของผู้ประเมิน .98 และความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะ .86 และหาประสิทธิภาพของแบบวัดทักษะ (E1/E2) 
ของแผนการเรียนรู้แบบปกติกับซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม และเปรียบเทียบผลการสอบหลังเรียนและก่อนเรียน  
 ตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แผนการเรียนรู้แบบซิปปา เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ ต้องการจริง 20 ข้อ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการสอนในแผนการเรียน
จ านวน 6 แผน 12 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC การทดสอบทางสถิติ t–test for 
Dependent 
 
ผลการวิจัย 
 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนตามแผนของซิปปาร่วมกับชุด
กิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
โดยค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุด
กิจกรรมหลังเรียน ( x = 25.00, S.D. = 1.22) สูงกว่าก่อนเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุด
กิจกรรม ( x = 16.50, S.D. = 1.60) และจากการค านวณพบว่า ค่า t ที่ค านวณได้ (t = 18.280) มีค่ามากกว่าค่า
วิกฤตที่ก าหนดไว้ (t จากตารางที่ระดับ ( = .01, df = 19, t = 2.86) กล่าวคือ คะแนนหลังเรียนตามแผนของ
ซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม สูงกว่าก่อนเรียนด้วยเรียนตามแผนของซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า เรียนตามแผนของซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ท าให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟูาอยู่ในเกณฑ์ต่ าเนื่องจาก
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนน้อย และมีการเรียนในเรื่องของทฤษฎีมากเกินไป 

2. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหา คือ การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบ CIPPA MODEL ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟูา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน            
6 แผน ประกอบด้วยเรื่อง วงจรไฟฟูาอย่างง่าย ตัวน าไฟฟูาและฉนวนไฟฟูา การต่อเซลล์ไฟฟูา การต่อหลอดไฟฟูา
แบบอนุกรมและขนาน และ แม่เหล็กไฟฟูา 
 3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟูามีประสิทธิภาพ(E1/E2) เกณฑ์ 80/80 เท่ากับ 
82.31/84.03  โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01  
   4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟูา ระหว่าง ก่อนเรียน และ หลังเรียน โดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test = 0.814 

5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟูาอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.76 , S.D. = 0.43)   
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาในการเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปสู่ผลการอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.1 ความสนใจของเด็กในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาความสนใจของเด็กในการ
สอนวิทยาศาสตร์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ให้ความเห็นว่า นักเรียนที่ให้ความสนใจในการเรียน ส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นการเรียนในส่วนปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และอีกส่วนหนึ่งก็มาจากความทุ่มเท ความสนใจ เอาใจใส่
นักเรียนในการเรียนการสอนด้วย เพราะครูบางท่านมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน  ท าให้วิธีการ
สอนที่แตกต่างกัน และความสนใจของเด็กแตกต่างกันไปอีกด้วย  

1.2 แนวทาง/ความต้องการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ จากการศึกษา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน
ได้ให้ความเห็นตรงกันว่า ครูผู้สอนต้องพัฒนาตนเองก่อน ให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มากพอที่ จะ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได ้และอีกนัยหนึ่งคือ พยายามพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ปฏิบัติเอง ได้เกิด
ความรู้ใหม่ขึ้น จากการศึกษาด้วยตนเอง ไม่ใช่ทฤษฎีอย่างเดียว เพราะวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
รอบๆตัวเรา และก่อนที่จะน าเข้าสู่บทเรียนในทุกๆครั้ง ควรที่จะทบทวนความรู้เดิมให้นักเรียนก่อน การบอกให้
ผู้เรียนทราบจุดประสงค์ การสอนด้วยการใช้ค าถามหรือบรรยายเพ่ือทบทวนความรู้เดิม แล้วน าไปเชื่อมโยงกับ
ความรู้ใหม่  ให้มีความพร้อมก่อนเรียนต่อไป   

1.3 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ การเตรียมความพร้อมในการสอน จากการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ความเห็นว่า ให้นักเรียนได้ท าการทดลอง น าวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้รอบๆตัวมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆได้ง่าย และให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ความคิดเอง ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น                  
ได้ทดลองจริง เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นว่าความส าคัญของวิทยาศาสตร์ว่ามันอยู่รอบๆตัวเรา อยู่ในทุกส่วนของการ
ด าเนินชีวิต 

2.  ในการสร้างแผนการเรียนรู้แบบซิปปา ทิศนา แขมมณี (2550 : 114) ได้กล่าวว่า เป็นกระบวนการที่
ส าคัญโดยมีวัตถุประสงค์ของรูปแบบคือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงโดยให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม และพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ ดังนั้น การสร้างบทเรียน
โดยใช้แผนการเรียนรู้แบบซิปปาจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างดีและมีระบบ   
 แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สร้างขี้น ประกอบด้วย มาตรฐานการ
เรียนรู้ สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนและการวัดและ
ประเมินผลซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีค่าประเมินความเหมาะสมพบว่า ผู้เชี่ยวชาญได้ท าการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ CIPPA MODEL มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 แสดงว่าแผนการเรียนมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดและน าแผนการเรียนมาหา ประสิทธิภาพของแผนการ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.31/84.30 ซึ่ง
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 เนื่องจากแผนการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
มีเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่าย ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยตามหลักการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
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ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างเป็น เนื่องจากแผนการเรียนรู้แบบซิปปานี้ เป็นแผนการเรียนที่ผู้ เรียนสามารถเรียนได้อย่าง
อิสระซึ่งมีกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ได้มีการแสดงความคิดเห็นระหว่างในกลุ่ม 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนแบบซิปปา เรื่อง ไฟฟูา ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนแบบซิปปา มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน                   
( x = 24.15) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ( x = 16.50) ค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 7.65 และค่า t ค านวณ (18.280) 
มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตที่ก าหนดไว้ (ตาราง 2.462) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากแผนการเรียน
แบบซิปปา นี้ได้ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสม   
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่องไฟฟูา จ านวน 20 คน ปรากฏ
ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา โดยภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.76 , S.D. 2.43)   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูล
ศักดิ์ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดร.ปิยะธิดา 
ปัญญา ประธานกรรมการสอบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราศ จันทรจิตร กรรมการสอบที่ให้ค าปรึกษา  
แนะน า อ่านและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนให้ข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยความ
เอาใจใส่อย่างดียิ่งเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ นางสุนทรี ไชยดี นางกาญจนา วิเศษรินทอง นายบุญเกิด วิเศษรินทองนางจ าปา สืบ
สุนทร และนายวิชรุต อัคติ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะน า ให้ข้อคิดเห็นและแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ดร.พงศธร โพธิ์พูลศักดิ์ และอาจารย์ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์ที่ให้ค าปรึกษา 
แนะน า อ่านและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนให้ขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์ และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยความ
เอาใจใส่อย่างดียิ่งเสมอมา และอาจารย์สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาทุกท่าน และครอบคุณ ขอขอบใจ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหิน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โรงเรียนหัวดง ปี
การศึกษา 2558 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องมือและการทดลอง
ภาคสนามและแหล่งทุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
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ตารางที่  1  แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนจากการ
เรียนโดยใช้แผนการเรียนแบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x  S.D. t 
ก่อนเรียน 20 30 16.50 1.60    
หลังเรียน 20 30 25.00 1.22 

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  
 จากตารางที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนตามแผนของซิปปา
ร่วมกับชุดกิจกรรม  เรื่อง ไฟฟูา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา
ร่วมกับชุดกิจกรรมหลังเรียน ( x =25.00, S.D. = 1.22) สูงกว่าก่อนเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา
ร่วมกับชุดกิจกรรม ( x = 16.50, S.D.= 1.60) และจากการค านวณพบว่า ค่า t ที่ค านวณได้ (t = 18.280)                
มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตท่ีก าหนดไว้ (t จากตารางที่ระดับ ( = .01, df = 19, t = 2.86) กล่าวคือ คะแนนหลังเรียน
ตามแผนของซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม สูงกว่าก่อนเรียนด้วยเรียนตามแผนของซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า เรียนตามแผนของซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท าให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
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การนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

The Study of the New Educational Supervision within Primary School 
under Tak Primary Educational Service Area Office 2 

 
ฐิติมน  ฉัตรจรัลรตัน์1 

Titimon  Chacharunrat 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Study) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และครูผู้สอน จ านวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. การนิเทศแนวใหม่ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 โดยรวมรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าสูงสุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้าน
การน าผลการประเมินมาปรับปรุง ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการปฏิบัติการ
นิเทศภายใน ตามล าดับ 
 2. แนวทางการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนกรายด้านดังนี้ 
  2.1  ด้านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาในการ
ด าเนินการนิเทศภายใน สถานศึกษาควรมีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้ในการวางแผนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน และควรจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศภายในเป็นรูปเล่ม 
  2.2  ด้านการปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา ควรส ารวจความต้องการของครูในการด าเนินการ
นิเทศภายในด้วยวิธีต่าง ๆ ควรมีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนโครงการและปฏิทินที่ก าหนด 
และควรมีการด าเนินการนิเทศบุคลากรได้อย่างทั่วถึง 
  2.3  ด้านการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะท างานประเมินผลการนิเทศ
ภายในโดยมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน  สถานศึกษาควรมีการสร้างและใช้เครื่องมือประเมินได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
  2.4  ด้านการน าผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษามาปรับปรุงแก้ไข ควรมีการประชุมคณะ
ผู้นิเทศเพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงานและผลการนิเทศ ตามขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอ  ควรน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การนิเทศภายใน มาปรับปรุงพัฒนาแผนการนิเทศภายในเพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป 
 
                                                             
1 อาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น Tel 083-3479898 E-Mail : wat.titimon@gmail.com 
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Abstract 
 The purposes of the research seemed to study the New Educational Supervision within 

Primary School and  to  study the guideline of  the New Educational Supervision within Primary 
School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. By Survey Study. The participants 
and the data source of the research were 90 administrators and  180 teachers, The instrument 
used in the research was questionnaires. The collected data were analyzed by frequency, 
percentages, arithmetic means, and standard deviation. The structured interview form seemed 
to be analyzed by content analysis.  
 The findings of the research indicated that;  
 1. The Study of the New Educational Supervision within Primary School  under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2  seemed to be at the high level. When each side was 
considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them 
were at the high level. The evaluation result  to improve, The Planning Supervision, The 
Measurement and Evaluation  and The  Operational supervision respectively. 
 2. The guideline of  the New Educational Supervision within Primary School under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2, it was found that  4  guidelines that 
  2.1   The Planning Supervision  was study should analyze current problems in the 
implementation of internal supervision. Schools are also encouraged to collect data and 
information needed to plan the School Supervision. Supervision should be an action plan in 
book form.   
  2.2 The  Operational supervision was should explore the needs of teachers. Action 
Supervision in various ways should assign the responsibility for implementation of the project 
plan and calendar schedule. And supervisory personnel should be conducted thoroughly. 
  2.3 The Measurement and Evaluation  has  appointed a working group to oversee 
the evaluation, with a clear job responsibilities. Schools should create and use assessment tools 
are fit for purpose. 
  2.4  The evaluation result  to improve  was  should the Board of Supervisors to 
review the performance and supervision  by steps regularly should the results of the analysis of 
data from internal supervision. Develop a plan to improve internal supervision for the next 
academic year. 
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บทน า 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย ทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ
การศึกษา อันจะท าให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศ
การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา หลักการส าคัญของการนิเทศการศึกษาต้องอยู่บนพ้ืนฐานทางวิชาการ มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเป็น
ประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทั้งทางด้าน
ความคิดเห็นและการกระท าใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งการให้ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์, 2546) การนิเทศการศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้นิเทศให้เหมาะสมกับสภาพการจัด
การศึกษาในปัจจุบัน ด้วยการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน (วีระพันธ์ พูลพัฒน์, 2548) ซึ่งผู้นิเทศจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาครูในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณภาพ (Harris, 1975) โดยครูต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความ
ช านาญ และเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอน 
 นิเทศ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า “Supervision” หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ แนะน า หรือปรับปรุง 
ดังนั้น ความหมายของค าว่า การนิเทศการศึกษา จึงหมายถึง การให้ความช่วยเหลือ แนะน า หรือปรับปรุงทาง
การศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาเพ่ือให้สามารถด าเนินงานของตนไปได้ด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับที่ 
สเปียร์ส (Spears, 1967 : 10) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า การนิเทศการศึกษาว่าเป็นกระบวนการที่จะท าให้เกิด
การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยการท างานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนี้ เป็นกระบวนการ
กระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของครู และมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือครู เพ่ือช่วยให้ครูได้ช่วยเหลือตนเองได้ 
 เนื่องจากความรู้และแหล่งเรียนรู้มีมากขึ้น จึงท าให้ความหมายของการนิเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงให้
กว้างขวางขึ้น นั่นคือ การนิเทศการศึกษา จะหมายรวมถึงการเอาใจใส่ในการส ารวจตรวจสอบเพ่ือดูแลแนะน าการ
จัดการเรียนการสอนของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความสามารถ ในการท างานอย่างดีมีประสิทธิภาพ การนิเทศ
เป็นสิ่งที่เกิดมาเป็นระยะเวลายาวนานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีพัฒนาการของการนิเทศเรื่อยมาเพ่ือให้
เกิดคุณภาพที่สมบูรณ์ที่สุด การเรียนรู้ประวัติการนิเทศทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศนี้ เป็นการ
เรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการนิเทศที่เหมาะสมต่อไปผู้วิจัยปฏิบัติงานอาจารย์ประจ า วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
รับผิดชอบการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในรายวิชาการนิเทศการศึกษา มีความ
ต้องการศึกษากรอบการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นั้นเป็นอย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย ครั้งนี้ จะน าไปเป็นข้อสารสนเทศ
ในการพัฒนาปรับปรุงการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน คุณภาพ
นักศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
นิยมศัพท์เฉพาะ  

1.  การนิเทศแนวใหม่ภายในสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง โดยน าแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง มาใช้ประกอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย การ
วางแผนการนิเทศ การปฏิบัติงาน การประเมินผลการนิเทศ และการน าผลการนิเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน โดยเน้นการสะท้อนผลการด าเนินงานอย่างสร้างสรรค์ 
 2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  
 3.  ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ที่รักษาการ
ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  90  คน 
 4.  ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 270 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครูที่ปฏิบัติงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2   
ปีการศึกษา 2558 จ านวนโรงเรียน 90 แห่ง  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 90 
โรงเรียน ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 90 คน และครูผู้สอน จ านวน 180 คน รวมทั้งหมด 270 คน   
 3. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลส าหรับการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาแนว
ทางการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แหล่งข้อมูลการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
จ านวน 5 คน 
 4.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 มีดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับทางการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ ชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็นประเด็นสัมภาษณ์ที่ได้
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มาก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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 5.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยติดต่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม จากผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซองจดหมายติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย และขอความกรุณาให้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่งถึงผู้วิจัย ภายใน 2 สัปดาห์  
 ส่วนแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลดังนี้  
ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกท่ีก าหนดไว้ จ านวน 5 คน เตรียมตัวภาคสนามเพ่ือให้
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพครั้งนี้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงและประหยัดเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยจัดเตรียมรายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกรณีศึกษา เช่น แบบบันทึก
การสัมภาษณ์  แบบบันทึกการศึกษาเอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการสัมภาษณ์ เช่นเครื่องบันทึกเสียง กล้อง
บันทึกภาพ เป็นต้น และด าเนินการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ล่วงหน้ากับผู้ทรงคุณวุฒิ และวางแผนในการ
เดินทางไปสัมภาษณ์ตามที่นัดหมาย 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดกระท ากับข้อมูล 
  6.1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ และ
หาค่าร้อยละ 
  6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา แล้วสรุปเป็น
รายข้อเพ่ือน าไปอภิปรายผลต่อไป 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1.  สรุปผลการวิจัย 
  1.1  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  90 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
  1.2 การนิเทศแนวใหม่ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 โดยรวมรายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ( X = 3.90, S.D.= 
0.52) เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าสูงสุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 ( X = 3.97, S.D.= 0.52) รองลงมา คือ ด้านการวางแผนการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ( X = 
3.91, S.D.= 0.53)  ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ( X = 3.87, S.D.= 0.54) และด้านการ
ปฏิบัติการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ( X = 3.85, S.D.= 0.57) ตามล าดับ 
  1.3 แนวทางการนิเทศแนวใหม่ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า สถานศึกษาควรศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาใน การด าเนินการนิเทศภายใน 
สถานศึกษาควรมีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้ในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  
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สถานศึกษาควรจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศภายในเป็นรูปเล่ม ควรส ารวจความต้องการของครูในการด าเนินการ
นิเทศภายในด้วยวิธีต่างๆ สถานศึกษาควรมีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนโครงการและ
ปฏิทินที่ก าหนดสถานศึกษาควรมีการด าเนินการนิเทศบุคลากรได้อย่างทั่วถึง มีการแต่งตั้งคณะท างานประเมินผล
การนิเทศภายในโดยมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน สถานศึกษาควรมีการสร้างและใช้เครื่องมือประเมินได้อย่าง
เหมาะสมกับวัตถุประสงค ์สถานศึกษาควรเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างครอบคลุม ควรมีการประชุมคณะผู้นิเทศเพ่ือ
ทบทวนผลการปฏิบัติงานและผลการนิเทศ ตามขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอสถานศึกษาควรน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการนิเทศภายใน มาปรับปรุงพัฒนาแผนการนิเทศภายในเพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานสรุปผล
การนิเทศแก่ผู้รับการนิเทศและหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 2. อภิปรายผลการวิจัย  
  2.1 จากผลการวิจัย พบว่า การนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าสูงสุดไป
หาน้อยที่สุด คือ ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการวัดและประเมินผล 
และด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
และก าหนดเกณฑ์มาตรฐานงานทุกด้านไว้อย่างชัดเจน โดยมีการก าหนดกิจกรรมการนิเทศภายในให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดท าสื่อที่จ าเป็นในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
เช่น แบบสังเกตการสอน แบบประเมินตนเองของครู ส าหรับใช้ในการด าเนินการนิเทศภายใน เพ่ือท าการเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมการสอนของครู หลังจากเริ่มด าเนินการตามแผนการนิ เทศ จากนั้นจึงประชุมชี้แจงให้บุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใจ และรับทราบแผนการด าเนินการและบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการนิเทศภายใน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นงเยาว์ สังข์มาลา (2552) ศึกษาเรื่อง การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน 
ภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของพงศ์รพี ปรีดานนท์ (2555 : 59-60) เรื่อง การ
ด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
พบว่า การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมากทุกขั้นตอน โดยสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ในการนิเทศภายในโรงเรียน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน มีการศึกษาความต้องการของชุมชน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ทั้งนี้ ยัง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งครูทุกคนใน
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเป็นไปได้ของนโยบาย วัตถุประสงค์ของการนิเทศภายในโรงเรียน 
หลังจากนั้น สถานศึกษาจะประชุมชี้แจง ให้ครูทุกคนรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ 
ส่วนในการประเมินผลการด าเนินงานนิเทศนั้น ภายในโรงเรียนจะพิจารณาจากความส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สินโท ปินะภา (2552: 133) 
ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไพรินทร์ เหมบุตร (2555) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูมืออาชีพในเครือข่ายการนิเทศที่ 18 
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ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะของครูมืออาชีพในการนิเทศตามมาตรฐานด้านความรู้/มาตรฐานประสบการณ์การสอน
และประสบการณว์ิชาชีพของครูมืออาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  2.2  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อแนวทางการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พบว่า 1) ด้านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาในการด าเนินการ
นิเทศภายใน สถานศึกษาควรมีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้ในการวางแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียน และควรจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศภายในเป็นรูปเล่ม 2) ด้านการปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา  
ควรส ารวจความต้องการของครูในการด าเนินการนิเทศภายในด้วยวิธีต่าง ๆ ควรมกีารมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามแผนโครงการและปฏิทินที่ก าหนด และควรมีการด าเนินการนิเทศบุคลากรได้อย่างทั่วถึง 3) ด้านการ
ประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะท างานประเมินผลการนิเทศภายในโดยมีผู้รับผิดชอบงานที่
ชัดเจน สถานศึกษาควรมีการสร้างและใช้เครื่องมือประเมินได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 4) ด้านการน าผลการ
ประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษามาปรับปรุงแก้ไข ควรมีการประชุมคณะผู้นิเทศเพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงาน
และผลการนิเทศตามขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอ ควรน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนิเทศภายใน มาปรับปรุง
พัฒนาแผนการนิเทศภายในเพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชกานต์ ทองม้วนวง (2553: 
79-86) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญได้แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนแต่ละข้ันตอน ดังนี้ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการให้มีการด าเนินการศึกษาการศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการควรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดีทุกหน่วยงานทั้ง
ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตรง
ตามเปูาหมาย ก าหนดทางเลือกและวางแผนการปฏิบัติงานให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการนิเทศ
การศึกษาปฐมวัยได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยา เวียงนนท์ (2556 : 90-93) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ควรให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพ
และปัญหา ควรมีการศึกษาหรือส ารวจความต้องการรับการนิเทศของครูและ ควรมีเครื่องมือในการศึกษาสภาพ
และปัญหาที่ทุกคนน าไปใช้ได้ วิธีการประเมินผลการนิเทศภายในควรมีความยืดหยุ่นตามสภาพจริง นอกจากการ
ตรวจสอบตามรายการที่ก าหนด บรรยากาศในการนิเทศควรเน้นที่ความเป็นกัลยาณมิตรมากกว่า การตรวจสอบ
เพ่ือจับผิด การสรุปผลการประเมินควรเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นด้วย  จัดให้มีการนิเทศ
ภายในโดยสม่ าเสมอและต่อเนื่องตามปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมนิเทศภายในเพ่ือให้ได้ข้อมูลจริงในการ
น าไปพัฒนาปรับปรุงงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  1.1  ด้านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็น ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษา และควรจัดท าปฏิทินการนิเทศภายในที่ชัดเจน 
  1.2  ด้านการปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการแต่งตั้งคณะท างาน มีการมอบหมายงาน  
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ความรับผิดชอบในการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามปฏิทินที่ก าหนด โดยล าดับความส าคัญของปัญหา
และความต้องการการนิเทศภายใน และควรจัดให้การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
  1.3  ด้านการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานประเมินผลนิเทศ
ภายในที่ชัดเจน ควรส่งเสริมการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการนิเทศภายในที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
การนิเทศการศึกษา และควรให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  1.4  ด้านการน าผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษามาปรับปรุงแก้ไข ควรมีการประชุม
คณะท างานผู้นิเทศ เพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงานและผลการนิเทศอย่างสม่ าเสมอ โดยน าผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงพัฒนาแผนการนิเทศภายในเพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครื่องมือการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  2.2 ควรศึกษาเรื่อง รูปแบบการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  2.3 ควรศึกษาเรื่อง สมรรถนะดารจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชาคอมพิวเตอร์ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 

THE EFFECTS OF ACTIVE LEARNING ACTIVITY ONLINE TO IMPROVE STUDENT’S 
LEARNING ACHIEVEMENT IN COMPUTER  SUBJECT FOR MATHAYOMSUKSA 2 
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2 

Miss Kannika  Panyadee1 and Miss Rinradee Papanai, Ph.D.2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทดลองและกลุ่ มควบคุม              
2) เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ก่อนและหลังการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 43 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เอกสารประกอบหลักสูตร เว็บช่วยสอน แบบทดสอบ                    
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค านวณดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่า
อ านาจจ าแนก ค่าความเท่ียงสูตรที่ 20 (KR-20) คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิง
รุกออนไลน์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ค าส าคัญ  :  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
This research aimed to 1) compare the effects of active learning activity online to 

improve students’ learning achievement in Computer 3 subject of the controlled group and 
non-controlled group of Mathayomsuksa 2 students, and 2) compare the effects of active 
learning activity online to the controlled group before and after being subjected to the 
intervention program.  

The sample in this study was 43 Mathayomsuksa 2 students in Khrueawaittayakhom 
School, Department of the Secondary Educational Service Area Office 17 in the second 
semester of the academic year 2015. The research tools used in this study were learning 
management plan, documentation course, web-based instruction and achievement test. The 
data were analyzed using Index of Item-Objective Congruence: IOC, Difficulty Index or Easiness 
(p), discriminant index (r), Kuder-Richardson Method (KR-20), descriptive statistics, dependent 
sample t-test and paired samples test. 

The results showed that: 1) learning achievement of the controlled group was higher 
than the non-controlled group after being subjected to active learning activity online at .05 
level of significance, and 2) learning achievement of the controlled group showed improvement 
after being subjected to active learning activity online at .05 level of significance. 

 
 Keywords  :  active learning online, achievement course 
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บทน า 
ปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้ เจริญก้าวหน้าอย่ างรวดเร็ว  ส่ งผลต่อการด ารงชีวิต  

ที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งสิ่งส าคัญที่ทุกคนจะต้องมีคือ ทักษะการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดรับกับ
กระแสการปรับเปลี่ยน วิจารณ์ พานิช (2555, น. 9-21) ได้กล่าวถึงทักษะส าคัญ ในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
กล่าวโดยสรุปคือ การออกแบบการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญในการเรียนการสอน ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนตลอดจนการน าเทคนิควิธีการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นการให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
การเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มและสร้างแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตและเกิดการค้นพบองค์ความรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการที่มี
นโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
สมรรถนะที่ส าคัญ ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียน  มีความรู้             
ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทย
และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการท างานสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ในช่วงต้นปีพุทธศักราช.2558 ผู้วิจัยได้เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
จันทบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก, 2558, น. 1) ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทราบถึงสภาพปัญหาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนต่างๆในสหวิทยาเขต โดยปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นปัญหาที่พบในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า ตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอนที่นักเรียนมักขาดความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากนักเรียนให้ความสนใจกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่ากิจกรรมที่ครูจัดขึ้นในชั้นเรียน  

จากสภาพดังกล่าวผู้ วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนการ สอนที่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัย พบว่าการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับการใช้เว็บช่วยสอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนได้และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่น่าสนใจ โดยการสอนโดยใช้กรณีศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ศึกษากรณีตัวอย่าง
ร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันทุกคนชั้นเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มีความกระตือรือร้น 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ได้สนับสนุนให้
ครูใช้เว็บช่วยสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการน าเครื่องมือที่มีอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถเพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 ทั้งยังเป็นการลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ในการเรียนรู้ โดยที่นักเรียนและครูสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วผ่านเว็บไซต์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
ได้จากประสบการณ์ตรงอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ก่อนและหลังการสอนเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
การวิจัยเพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

คอมพิวเตอร์ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตามล าดับดังนี้ 
1.  การเรียนรู้เชิงรุก  
2.  การเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 43 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 35 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือวิจัยโดยการศึกษาข้อมูลจาก ทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

กับงานวิจัย โดยจ าแนกเป็นเครื่องมือวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 แผน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
2.2 เอกสารประกอบหลักสูตร ได้แก่ ใบความรู้ ใบงานและหนังสือตลอดจนสื่อการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
2.3 เว็บช่วยสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งด าเนินการทดลองตามแบบการทดลอง One Group 

Pretest – Posttest Design (บุญเรียง  ขจรศิลป์, 2537, น.246) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย 

T1 X1 T2 

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
X1 แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ 
 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
3.1 ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงรายละเอียด ขั้นตอน พร้อมทั้งข้อตกลงในการด าเนินการทดลองในครั้งนี้ 
3.2 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

จ านวน 60 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลา 90 นาที แล้วบันทึกคะแนนที่ได้ในครั้งนี้เป็น
คะแนนก่อนด าเนินการทดลอง  

3.3 ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัย เป็นผู้สอนด้วยตนเอง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ 
วิชาคอมพิวเตอร์ 3 เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น จ านวน 8 แผน 

3.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนไปทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกคะแนนที่ได้เป็น
คะแนนหลังด าเนินการทดลอง  

3.5 น าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ สรุป 
4. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ค านวณดัชนีความสอดคล้อง 2) ค่าความยากง่าย 3) ค่าอ านาจ

จ าแนก 4) ค่าความเท่ียงสูตรที่ 20 (KR-20) 5) คะแนนเฉลี่ย 6) การทดสอบค่าทีแบบ two dependent sample 
t-test 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์            
สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยมีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 
1) ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยนหลั ง เ รี ยนของกลุ่ มทดลองที่ เ รี ยน โดย ใช้ กิ จ กรรมการ เ รี ยนรู้ 

เชิงรุกออนไลน์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียน สามารถสร้างและส่งเสริม
องค์ความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติในทุกๆด้าน เป็นการเรียนที่กระบวนการกลุ่มเข้ามามีบทบาทส่งผลให้เกิดทักษะ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่คงทน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด เชิดศักดิ์  ภักดีวิโรจน์ 
(2556, น. 173) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนที่นักเรียนมีบทบาทในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
จากกิจกรรมการเรียนและการสื่อสารผ่านกิจกรรมที่ครูได้ออกแบบไว้ทั้งกับเพ่ือนในชั้นเรียนและครู ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดมวลความรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมี
ความสุข และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรภา อรรถพร (2556) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์
เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิต โดยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้              
มีความสอดคล้องกันในเรื่องของ กิจกรรมในการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนที่นักเรียนมีบทบาทในการท ากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือที่ครูสร้างให้ดึงดูดการเรียนการ
สอนมีผลกับนักเรียนที่จะอยากเรียนรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนระหว่างนักเรียนและครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยกระตุ้นการปรับพฤติกรรมการเรียน  

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการสอนแบบกรณีศึกษา เป็นการจัดการเรียน
การสอนโดยครูเป็นผู้เสนอกรณีศึกษาให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ตลอดจนอภิปรายถึง
แนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือหาค าตอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2558, น. 362) กล่าวว่า วิธีสอน
โดยใช้กรณีศึกษา คือ การเรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย
ก าหนดสถานการณ์สมมติขึ้นและตอบค าถามให้ตรงกับเรื่องที่ก าหนดให้เป็นกรณีศึกษา จากนั้นน าค าตอบและ
เหตุผลในการตอบค าถามดังกล่าวมาประกอบเป็นข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ตรง
ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Stepich et al (2001อ้างถึงใน ศิริมาตย์ อินทร์ตามา, 
2555, น.53) ได้ท าการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การสอนแนะเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถ ในการแก้ปัญหาใน
ขณะที่พวกเขาก าลังวิเคราะห์และแก้ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บ โดยมีแนวทางใน
การสอนแนะ (coaching guidelines) ให้นักเรียนเข้าใจความคิดรวบยอดของกรณีศึกษาและสอนแนะให้นักเรียน
พิจารณาสภาวะที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา 

นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการสอนโดยใช้เว็บช่วยสอน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนใน
ระบบอินเตอร์เน็ต โดยครูได้สร้างบทเรียน ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาเนื้อหาด้วย
ตนเอง เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนากร ขติยะสุนทร  (2551, น. 1) กล่าวว่า 
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีชื่อเรียกในภาษาไทยแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ การใช้เว็บเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ซึ่งอาจประกอบด้วยรายวิชาทั้งหมดหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายวิชา ที่ให้ผู้เรียนได้เข้าไป
ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในเว็บไซต์โดยนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา 
ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริมาตย์ อินทร์ตามา (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการ
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จัดการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิงแบบกรณีศึกษา ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาการออกแบบสื่อการศึกษา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่านักศึกษามีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองและเรียนรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง พร้อมหาเทคนิคต่างๆมาประกอบในผลงานให้มีความน่าสนใจ และนักศึกษาส่วนใหญ่สามารถ
ผลิตผลงานออกมาได้ดีตรงตามรูปแบบที่วางไว้  

และผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งกล่าวโดยสรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คือมวลประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งสามารถ
วัดได้ด้วยการทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพ์ประภา อรัญมิตร (2552, น. 18) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคือคณุลักษณะและความรู้ความสามารถที่แสดงถึงความส าเร็จที่ได้จากการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ 
ซึ่งสามารถวัดเป็นคะแนนได้จากแบบทดสอบท้ังภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือทั้งสองอย่าง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของศราวุฒิ  ขันค าหมื่น (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ เรื่องสภาพ
สมดุล ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่าจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องสภาพสมดุล
ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้เชิงรุก มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบเดิมที่มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากรูปแบบการ
เรียนรู้เชิงรุกท าให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพด้านการคิดจากการประมวลความรู้เดิม และมีความกระตือรือร้นในการรับ
ความรู้ใหม่จากการสังเกตผลการทดลอง การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทดลองกับเพ่ือนในชั้นเรียนและ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ที่
ครูสร้างข้ึนจึงท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากข้ึน 

ข้อสรุป 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ ท าให้นักเรียนได้พัฒนาองค์

ความรู้ได้เต็มศักยภาพ การออกแบบการเรียนรู้ของครูด้วยการใช้กรณีศึกษาร่วมกับเว็บช่วยสอนสามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยการสร้างความรู้ด้วยตนเองและการใช้กระบวนการกลุ่มและการปฏิบัติกิจกรรม 
ตลอดจนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีล าดับขั้นตอนที่ประกอบด้วยการศึกษาเนื้อหาจากเว็บช่วยสอน
และกรณีศึกษา ส่งผลให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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ถูกต้องของเนื้อหา ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์เพ่ือปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มี
ความสมบูรณ์และขอขอบพระคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ ดร.ธัญญาภรณ์  บุญยัง 
อาจารย์สุกัญญา บุญศรี อาจารย์กนน ทศานนท์และอาจารย์มาณี คุสิตา ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ
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ส าหรับใช้ในการวิจัย ตลอดจนผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเครือหวาย
วิทยาคมที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บข้อมูลในการวิจัย  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และมวลประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งกับผู้วิจัย รวมทั้งให้ค าปรึกษา ชี้แนะในด้านต่างๆ
โดยตลอด ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่อ านวยความสะดวกในการท าวิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนผู้จัดท าต ารา เอกสารและงานวิจัยที่ใช้อ้างอิงในงานวิจัยครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ครอบครัว ตลอดจนผู้ให้ค าปรึกษา แนะน าและให้ความช่วยเหลือในการ
ท าวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจส าคัญในการท างานวิจัยในครั้งนี้ให้ประสบความส าเร็จ คุณค่าที่เกิดขึ้นจาก
งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบให้ บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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การเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีของธุรกิจในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
The Customer Service office in the Accounting of the business 

 in the district of Tak Province. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี
ในการจัดท าบัญชีของธุรกิจในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ปัญหาในการใช้บริการจัดท าบัญชี ของธุรกิจในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก รวบรวมข้อเสนอแนะของธุรกิจที่ใช้บริการจัดท าบัญชีจากส านักงานบัญชี ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก และน าเสนอข้อเสนอแนะแก่ส านักงานบัญชี เพ่ือพิจารณาปรับปรุงด้านการให้บริการของ
ส านักงานบัญชี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการหรือตัวแทนที่มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ านวนทั้งสิ้น 161 ตัวอย่าง 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ ร้อยละ แจกแจงความถี่ 
ค่าเฉลี่ย และ Binary Logistic Regression ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่สถานประกอบการต้องการจากการใช้บริการ
ของส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีมากที่สุดคือ ความถูกต้องด้านรายงานทางการเงิน ส าหรับปัจจัยทาง
การตลาดได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย ปรากฏว่าในภาพรวมแล้วมีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงล าดับปัจจัยทางการตลาดทั้ง 5 ด้านจาก
ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดได้ดังนี้ ปัจจัยด้านลูกค้า ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านต้นทุน ปัจจัยร่วมอ่ืน ๆ และ
ปัจจัยด้านความสะดวกสบายตามล าดับ นอกจากนี้สิ่งที่สถานประกอบการต้องการใช้บริการอ่ืนที่นอกเหนือจาก
การท าบัญชีของส านักงานบัญชีอยู่ในระดับมาก คือ การวางระบบบัญชีและการให้ค าปรึกษาด้านภาษีอากร และ
ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสูงเกินไป ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการของส านักงาน
บัญชีในการจัดท าบัญชีมากที่สุดคือเรื่องความชัดเจนของการอธิบายงาน และการจัดท ารายละเอียด 

จากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบค่าเฉลี่ย ปัจจัยทางการตลาด 5 ปัจจัย มีความส าคัญเป็นอันดับมากถึง
มากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาโดยใช้ Binary Logistic Regression กลับมีแค่ปัจจัยด้านต้นทุนเพียงปัจจัยเดียวที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี 

 
ค าส าคัญ:  การเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี , ปัจจัยทางการตลาด 
 
 
 
                                                             
1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
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Abstract 
 This research aims to study. Market factors that influence the choice of office services 
account in the preparation of the accounts of businesses in the city of Tak problems using 
accounting services business in Muang Tak gather feedback based businesses. Accounting 
services accounting office in the city of Tak and offer suggestions to improve the accounting 
office to consider the services of the accounting office. 

The sample used in this study. The operator or agent has the authority to decide on a 
company's accounting office. And Partnership In Tak total 161 samples were collected using a 
questionnaire. And the statistical analysis using frequency, percentage, average and Binary 
Logistic Regression. The results showed that What enterprises need from the use of accounting 
in preparing the accounts the most. The accuracy of financial reporting. For marketing factors 
were analyzed using statistical averages. Overall, it appears that influence the choice of office 
services, accounting, accounting is at the highest level. You can sort the marketing side of the 
average of the five most operators. Factors Customers Factors Communications The cost factor 
Other factors, and the convenience factor, respectively. In addition, the establishment wants to 
use services other than the accounting office's account to a large extent the accounting system 
and tax consulting. And the most common problems. The fee for the service too high. 
Suggestions regarding the use of accounting to accounting matters most is the clarity of the job 
description. And preparing detailed.  

The analysis using the statistical average. Five market factors are important factors as 
much as possible. But considering using Binary Logistic Regression to the cost factor is just the 
only factor that affects the choice of accounting in preparing the accounts. 

 
Keywords : accounting services, marketing factor 
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บทน า 
จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศที่ก าลังเจริญเติบโต หลังจากกระแสการก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในปี 2558 แรงขึ้น จังหวัดตากจึงได้มีการเตรียมพร้อมในการประสานงานและความพร้อมในด้านต่างๆ 
เนื่องจากจังหวัดตากมีศักยภาพ การเป็นประตูสู่อาเซียน เพราะจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเขตชายแดนที่ส าคัญ
ติดกับประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน คือ ประเทศพม่า ดังนั้นจังหวัดตากจึงเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจ
ในสองพ้ืนที่นี้ได้เป็นอย่างดี (กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, 2558) 

ในปี 2557 จังหวัดตาก มีจ านวนสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจ านวน 1,371 ราย               
โดยอ าเภอที่มีสถานประกอบการมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองตาก รองลงมา คือ อ าเภอแม่สอด และบ้านตาก 
ตามล าดับ(ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก, 2557) วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพหนึ่งที่อยู่ใน 7 อาชีพ
มาตรฐานที่ได้รับรองให้สามารถไปท างานตามประเทศต่างๆใน AEC ได้ ส าหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่มีทุน
ประกอบการสูงๆ อาจไม่มีปัญหาถ้าต้องน าทุนส่วนหนึ่งมาจ้างพนักงานบัญชีหรือเปิดจ้างฝุายบัญชีประจ าของ
บริษัท  แต่ส าหรับบริษัทขนาดเล็กที่มีทุนประกอบการไม่มากนักโดยเฉพาะบริษัทและห้างหุ้นส่วนในจังหวัดตาก
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทและห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก หรือมีความจ ากัดด้านต่างๆ เช่น ปัญหาด้านบุคลากรและปัญหา
ทางด้านการเงินและปัญหาด้านสถานที่อาจจะมีปัญหาท าให้ไม่สามารถเปิดจ้างฝุายบัญชีประจ าของบริษัทได้  
ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1196 ก าหนดให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้องท าบัญชี
ครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดวุฒิการศึกษาของผู้ท าบัญชีของ
ธุรกิจว่า ผู้ท าบัญชีต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่ง
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีทางการบัญชี (พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543)    

จากผลของการก าหนดคุณสมบัติของผู้ท าบัญชีนี้ท าให้จ านวนผู้ท าบัญชีให้แก่กิจการมีจ านวนน้อยลงไป
กว่าในอดีต ซึ่งส่งผลให้ค่าจ้างหรือเงินเดือนที่กิจการต้องจ่ายให้ผู้ท าบัญชีที่มีคุณสมบัตินี้สูงขึ้น  แต่เนื่องจากปัญหา
วิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะพยายามลดค่าใช้จ่ายและจ านวน
พนักงานลง การที่กิจการจะจ้างผู้ท าบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด  เพ่ือ
จัดท าบัญชีของตนให้มีคุณภาพโดยจ่ายค่าตอบแทนสูง จึงเป็นเรื่องที่กิจการไม่ค่อยอยากท า ผู้ท าบัญชีที่ยอมรับ
ค่าแรงที่น้อยก็มักไม่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสที่ดีของส านักงานบัญชีที่จะเสนอบริการ ที่มีคุณภาพ และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ เมื่อเทียบกับการจ้างผู้ท าบัญชีเอง แต่เนื่องจากส านักงานบัญชีในปัจจุบันมีอยู่
มากมาย ทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ การแข่งขันระหว่างส านักงานบัญชีจึง
มีอยู่ค่อนข้างสูง ฉะนั้นการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานของส านักงานบัญชีเพ่ือให้บริการแก่
ธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้บริการจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ประกอบกับนิติบุคคลส่วนใหญ่ที่จดทะเบียนที่พาณิชย์
จังหวัดเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถจ้างผู้ท าบัญชีที่มีคุณภาพให้เข้ามาท างานได้ เพราะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง นอกจากนี้ธุรกิจเหล่านี้ก็มีรายการบัญชีค่อนข้างน้อย ท าให้ไม่คุ้มกับการจ้างนักบัญชีเข้า
มาท างาน ในขณะที่ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถจัดท าบัญชีได้เอง เพราะการจัดท าบัญชีจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความ
ช านาญการในสาขาวิชาชีพ ท าให้การจัดท าบัญชีเป็นเรื่องยุ่งยากส าหรับธุรกิจ จึงเป็นโอกาสของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดตากที่จะน าเสนอการให้บริการแก่ลูกค้าในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บริการจัดท าบัญชี รับวางระบบบัญชี 
ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน รับจดทะเบียนนิติบุคคล ให้ค าปรึกษาปัญหาทางบัญชีและภาษีอากร เป็นต้น 
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จากงานวิจัยของ นางสาวสุพินดา ปัญญาธิ พบว่าผู้ประกอบการเลือกรูปแบบการใช้บริการส านักงานบัญชีทั้ง 6 
ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) บริการด้านบัญชี, 2) บริการด้านภาษีอากร, 3) บริการด้านการตรวจสอบบัญชี,             
4)  บริการด้านโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป,  5) บริการด้านการอบรมท าบัญชีภาษีอากร, และ 6) บริการด้านกฎหมาย 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทางการตลาดต่าง ๆที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีของธุรกิจในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ทั้งนี้เพ่ือที่จะน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงการให้บริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจผู้ใช้บริการในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีของ
ธุรกิจในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดตาก 

2. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาในการใช้บริการจัดท าบัญชีของธุรกิจในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดตาก 
3. เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะของธุรกิจที่ใช้บริการจัดท าบัญชีจากส านักงานบัญชีในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด

ตาก 
4. เพ่ือน าข้อเสนอแนะเสนอแก่ส านักงานบัญชีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการให้บริการของส านักงานบัญชี 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

คณะผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยในอดีต ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ เพื่อก าหนดกรอบงานวิจัยและสร้างข้อค าถาม
ในแบบสอบถาม โดยพิจารณาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา การซื้อ การใช้ 

การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา (Schiffman and 
Kanuk, 1994) คอลแลต และแบลคเวลล์ (Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้ค าจ ากัดความของพฤติกรรม
ผู้บริโภคไว้ว่า การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ  รวมไปถึงกระบวนการ
ตัดสินใจที่มีอยู่ก่อนและมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดังกล่าว  

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่าน
เข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนอง (Buyer’s 
response) หรือ การตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision)เป็นโมเดลที่ศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิด
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยมีจุดเริ่มจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus)ที่ท าให้เกิดความต้องการ เมื่อ
สิ่งกระตุ้นนั้นผ่านเข้ามาในความนึกคิดของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า (Buyer’s Black Box) ท า
ให้เกิดการตอบสนองของผู้บริโภค(Buyer’sResponse) หรือการตัดสินใจของผู้บริโภค (Buyer’sPurchase 
Decision) โดยการซื้อหรือไม่ซื้อ(การบริหารการตลาดยุคใหม่, ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2539, หน้า 110 – 112) 
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 จุดเริ่มต้นของโมเดลนี้อยู่ที่การมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกว่า S – R Theory ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

   สิ่งกระตุ้น            กล่องด า                    การตอบสนอง 

      

 
 

ภาพที่ 1  แสดงรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างน้อย หรือ S – R Theory 
 

 ทฤษฎีของ S – R Theory กล่าวว่า ในการตัดสินใจของผู้บริโภคส าหรับการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
จะต้องเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาด และสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆซึ่งสิ่งกระตุ้นทางการตลาด
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการขายสิ่งกระตุ้นเหล่านี้จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด  

กรอบความคิด 4P (ฟิลิปคอตเลอร์,2542,หน้า 179) 
 แนวคิดของฟิลิปคอตเลอร์ ในงานเขียนเรื่อง กรอบ 4P ประกอบด้วย Product (ผลิตภัณฑ์), Price 
(ราคา), Place (การจัดจ าหน่าย), Promotion (การส่งเสริมการตลาด) ได้กล่าวไว้ว่า กรอบความคิด 4P เป็นการ
ใช้มุมมองเกี่ยวกับตลาดของผู้ขาย ไม่ใช่มุมมองเกี่ยวกับตลาดของผู้ซื้อ หากต้องการมองโดยใช้มุมมองเกี่ยวกับ
ตลาดของผู้ซื้อ ต้องมองโดยผ่านหลัก 4C ได้แก่ ด้านลูกค้า (Customer), ต้นทุน (Cost), ความสะดวกสบาย 
(Convenience) และการติดต่อสื่อสาร (Communication) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นงลักษณ์  พัฒนบัณฑิต, ศุลีพร ตรียะประเสริฐพร และสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (2542) ศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากส านักงานบัญชีของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และศึกษาถึงความแตกต่างของประเภทกลุ่มตัวอย่างว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากส านักง านบัญชี
หรือไม่ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชีที่มีความส าคัญมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
การให้ค าปรึกษาด้านภาษีอากร ความรวดเร็วตรงต่อเวลาในการให้บริการ การให้ค าปรึกษาเรื่องหลักการบัญชีและ
ระบบบัญชี ความเป็นระบบในการท างานของส านักงาน และคุณภาพของการให้บริการส่วนการวิเคราะห์ในส่วน
ของความแตกต่างของประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากส านักงานบัญชีหรือไม่ 
พบว่าความแตกต่างของขนาดธุรกิจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากส านักงานบัญชี ในขณะที่ความแตกต่าง
ของประเภทธุรกิจ ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม ระยะเวลาในการด าเนินงาน และการมีบุคคลภายนอกมาช่วยบริหารหรือ
ตัดสินใจของธุรกิจ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด
และสิ่งกระตุ้นอื่นๆ 

กล่องด าหรือความรู้สึก
นึกคิดของผู้บริโภค 

การตอบสนอง          
ของผู้บริโภค 



NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 3 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

78 

 

นันทา ส่งสวัสดิ์ (2539) ได้ศึกษาถึงการด าเนินงานของส านักงานบัญชีในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อมูลที่น ามาศึกษาจากการกรอกแบบสอบถามผู้บริหารส านักงานบัญชีในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่มีลักษณะงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าด้านการจัดท าบัญชีและจัดท ารายงานงบการเงิน และ
จัดท ารายงานภาษียื่นกรมสรรพากรมากกว่าด้านอ่ืน โดยการคิดค่าบริการลูกค้าตามขนาดของกิจการ (ทุนจด
ทะเบียน) มีการหาลูกค้าโดยให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกแนะน าให้โดยมีค่าตอบแทน ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่ไม่มี
โฆษณา โดยในส่วนที่มีการโฆษณาจะเลือกใช้สื่อประเภทปูายคัตเอ้าท์มากกว่าด้านอ่ืน การให้ความส าคัญในการใช้
กลยุทธ์รักษาลูกค้าของส านักงานบัญชีส่วนใหญ่ ล าดับที่ 1 ได้แก่การเน้นคุณภาพการให้บริการ โดยให้ความส าคัญ
ในเรื่องการถือว่าข้อมูลลูกค้าเป็นความลับและเก็บรักษาอย่างดี  

พรหมมินทร์  รธนิธย์ (2537)ได้ศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการการสอบบัญชีของบริษัทจ ากัด ในจังหวัด
เชียงใหม่พบว่าปัจจัยในการเลือกใช้บริการการสอบบัญชีมีดังนี้ อันดับแรกคือ คุณภาพการให้บริการสอบบัญชี 
ได้แก่ การแก้ไขให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ผู้ให้บริการสอบบัญชีมีความรู้ความช านาญ การให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการสอบบัญชี การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าได้เป็นอย่างดีการเสนอรายงานถูกต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริง และตรงต่อเวลา บริการเสริมด้านอ่ืนๆ ที่บริษัทจ ากัดในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการจากผู้สอบบัญชีได้แก่
การเป็นที่ปรึกษาทางภาษีอากร การปรับปรุงและออกแบบระบบบัญชี การตรวจสอบภายในและเป็นที่ปรึกษาทาง
บัญชี  ลักษณะส านักงานสอบบัญชีที่บริษัทจ ากัดในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการได้แก่ สามารถเป็นที่ปรึกษาทางด้าน
บัญชีและภาษี มีการคิกค่าธรรมเนียมที่เป็นมาตรฐาน มีเทคนิคในการตรวจสอบที่ได้ผลในระยะเวลาที่ก าหนด มี
การเสนอรายงานที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง เละมีสถานที่ตั้งส านักงานที่สะดวกในการติดต่อข้อเสนอแนะส านัก
งานสอบบัญชีควรมีการให้บริการเสริมทางด้านอ่ืนๆ เช่นการช่วยวางแผนทางภาษีอากร ปรับปรุงและออกแบบ
ระบบบัญชี จะต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการ เช่นจะต้องสามารถแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่าง
รวดเร็วหรือทีมงานหรือผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ความช านาญในการสอบบัญชี และควรต้องจัดให้มีการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่จะบริการต่อลูกค้า 

จากทฤษฎีและแนวความคิดและการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวท าให้คณะผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงปัจจัย
ทางการตลาดโดยใช้มุมมองเก่ียวกับตลาดของผู้ซื้อ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงาน
บัญชีในการจัดท าบัญชี ซึ่งคณะผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยต่างๆ จากผลงานวิจัยในอดีต ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ 
ได ้23 ปัจจัยและน ามาจัดรวมกันเป็นกลุ่ม ตามมุมมองเก่ียวกับตลาดของผู้ซื้อ (4P)  

 
ซึ่งจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบของงานวิจัยดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
1.  ลูกค้า 
2.  ต้นทุน 
3.  ความสะดวกสบาย 
4.  การติดต่อสื่อสาร 
5.  ปัจจัยร่วมอ่ืนๆ 

ตัวแปรตาม 
การเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี
ในการจัดท าบัญชีของธุรกิจในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้แก่ บริษัท
จ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที่ตั้งอยู่ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดตากที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์จังหวัด จ านวน 270 ราย ประกอบด้วยบริษัทจ ากัด จ านวน 51 ราย และห้างหุ้นส่วนจ ากัด
จ านวน 219 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดตาก, 2557) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่บริษัทจ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัดจ านวน 161 ราย โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเปิด
ตาราง Krejcie & Morgan ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีการก าหนดขนาดของกลุ่ม 
(ปาจรีย์ ผลประเสริฐ; 2551; หน้า 78) ก าหนดค่าความเชื่อมั่น (Confident Interval) 95% และความคลาด
เคลื่อน (Error) 5 % 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบไปด้วย  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการของส านักงานบัญชีในการ
จัดท าบัญชี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยจ าแนกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ (Cronbach, 1990 : 204)  ผลการทดสอบเครื่องมือของ

แบบสอบถามในส่วนที่วัดปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้บริการฯ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 
     2. สถิติบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล (Descriptive Statistics) 

การอธิบายลักษณะทั่วๆ ไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยน าเสนอในรูปตาราง (Table) ร้อยละ  
(Percentage) แจกแจงความถี่ (Frequence) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี ได้แก่ปัจจัยด้านลูกค้า ด้าน 

ต้นทุน ด้านความสะดวกสบาย ด้านการติดต่อสื่อสาร และปัจจัยร่วมอ่ืนๆโดยใช้ Binary Logistic Regression 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างพบว่ามีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.63 และเพศชายคิดเป็น

ร้อยละ 40.37 มีอายุระหว่าง 25-35 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.40 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 67.70 ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.58 ลักษณะของ



NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 3 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

80 

 

ธุรกิจ เป็นธุรกิจบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.55 ท างานเป็นระยะเวลา 6-10 ปีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
35.40 กิจการมีเงินลงทุนจดทะเบียนระหว่าง 1,000,001- 2,000,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.42 โดยมี
พนักงานบัญชีจ านวน 1 คนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.77 สถานประกอบการมีพนักงานบัญชีที่มีวุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีทางบัญชีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.27 ซึ่งสถานประกอบการมอบหมายให้
พนักงานบัญชีรวบรวมเอกสารทางบัญชีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 68.32 ส่วนสาเหตุที่สถานประกอบการณ์ใช้บริการ
ส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีมากที่สุด คือ ต้องการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 18.01 

2. ปัจจัยในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี 
แหล่งข้อมูลที่ท าให้สถานประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีมากที่สุด คือ จากค าบอก

กล่าวของผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 47.83 สถานประกอบการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีจาก
ส านักงานบัญชีในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตากมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.34 ส่วนสาเหตุของการใช้บริการ
ส านักงานบริการบัญชีในการจัดท าบัญชีต่อไป มากที่สุด คือมีความรู้ความช านาญ คิดเป็นร้อยละ  24.22 และ
สาเหตุที่สถานประกบการที่ไม่ใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีต่อไปมากที่สุดคือขาดความรับผิดชอบ
และไม่ตรงต่อเวลา คิดเป็นร้อยละ 19.25 ส าหรับปัจจัยทางการตลาดที่ได้ท างานวิจัยนั้น ผลปรากฏว่า ในภาพรวม
มีผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านลูกค้า พบว่า ปัจจัยด้าน
ลูกค้ามีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.75 
โดยประเด็นที่พิจารณามากที่สุดคือ เสนอรายงานที่ถูกต้องกับข้อเท็จจริง ความเป็นระบบในการท างานของ
ส านักงานบัญชี และความรวดเร็วและตรงต่อเวลาในการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 3.70 และ3.69 ตามล าดับ   
ปัจจัยด้านต้นทุนมีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีในระดับมากที่สุด  คะแนน
เฉลี่ย3.37 โดยประเด็นที่พิจารณามากที่สุดคือค่าธรรมเนียมในการให้บริการเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 3.56 ปัจจัย
ด้านความสะดวกสบายมีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีในระดับมาก คะแนน
เฉลี่ย3.18 โดยประเด็นที่พิจารณามากที่สุดคือ ท าเลที่ตั้งใกล้แหล่งชุมชน คะแนนเฉลี่ย 3.45  ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารมีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 
3.42 โดยประเด็นที่พิจารณามากที่สุดคือ มีความสามารถในการสื่อความหมายให้เข้าใจง่ายได้อย่างชัดเจนและไม่
ก ากวม คะแนน 3.60 ปัจจัยรวมอ่ืน ๆ มีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีใน
ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.36 โดยประเด็นที่พิจารณามากที่สุดคือ จ านวนผู้ให้บริการมีเพียงพอ และความ
น่าเชื่อถือของส านักงานบัญชี คะแนนเฉลี่ย 3.48 และ 3.43 ตามล าดับ นอกจากนี้สถานประกอบการมีความ
คิดเห็นว่า หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชี ควรคิดจากประเภทของธุรกิจ 
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.8 

3.ความต้องการในการใช้บริการนอกเหนือจากการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชี 
กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการใช้บริการอ่ืนที่นอกเหนือจากการท าบัญชีของส านักงานบัญชีในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.88 โดยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการวางระบบบัญชีและการให้ค าปรึกษาด้านภาษีอากร 
คะแนนเฉลี่ย 3.32 รองลงมา คือ การตรวจสอบบัญชี คะแนนเฉลี่ย 3.03 และการปรับปรุงออกแบบระบบบัญชี 
คะแนนเฉลี่ย 2.94 ตามล าดับ 
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4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการของส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี 
กลุ่มตัวอย่างประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีในระดับน้อย คะแนน

เฉลี่ยโดยรวม 2.23 โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสูงเกินไป คะแนนเฉลี่ย 2.45 
รองลงมาคือจ านวนผู้ให้บริการไม่เพียงพอคะแนนเฉลี่ย 2.40 ผู้ให้บริการของส านักงานบัญชีขาดความรับผิดชอบ
และการตรงต่อเวลา และผู้ให้บริการไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการบริการคะแนนเฉลี่ย
เท่ากันคือ 2.34 จัดท าบัญชีไม่ถูกต้องท าให้กิจการต้องเสียเบี้ยปรับ คะแนนเฉลี่ย 2.30 ผู้ให้บริการขาดความรู้
ความสามารถ คะแนนเฉลี่ย 2.30 ผู้ให้บริการไม่สามารถอธิบายงานและจัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงินได้ 
คะแนนเฉลี่ย 2.29 ผู้ให้บริการขาดความเชื่อถือและไม่มีการให้บริการหลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามข้อตกลง 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 2.22 ไม่สะดวกในการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 2.19 ไม่สามารถให้
ค าแนะน าในการจัดท าบัญชี การรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น คะแนนเฉลี่ย 2.08 ไม่สามารถเก็บรักษา
ความลับของลูกค้าได้ คะแนนเฉลี่ย 2.07 ไม่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและไม่สนใจที่จะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า คะแนนเฉลี่ย 2.04 ผู้ให้บริการไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่มีความเป็นกันเองและสถานที่ตั้งของ
ส านักงานบัญชีไม่สะดวกในการติดต่อ คะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ  2.02  ตามล าดับ  

กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการของส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีมากที่สุดในเรื่อง 
การอธิบายงานและจัดท ารายละเอียดควรชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 36.65 รองลงมาคือ การจัดท าบัญชีที่ถูกต้องควร
แสดงที่มาที่ไป คิดเป็นร้อยละ 31.68 ควรมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ คิดเป็นร้อยละ 30.43 และควรแจ้งลูกค้า
ทราบล่วงหน้าในกรณีที่เอกสารไม่ครบสมบูรณ์เพราะจะท าให้การจัดท าบัญชีเสร็จไม่ทันก าหนดเวลา คิดเป็นร้อย
ละ 19.88 และความต้องการใช้บริการนอกเหนือจากการท าบัญชีของส านักงานบัญชีคือการวางระบบบัญชีและ
การให้ค าปรึกษาด้านภาษีอากร คะแนนเฉลี่ย 3.32 การตรวจสอบบัญชี คะแนนเฉลี่ย 3.03  
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลของการวิจัยท าให้เราทราบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และแสดงให้ทราบถึงปัจจัยทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีของธุรกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก รวมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของธุร กิจ และ จากสรุป
ผลการวิจัยข้างต้น  พบว่าปัจจัยด้านต้นทุน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.10 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการส านักงาน
บัญชีในการจัดท าบัญชี เพียงปัจจัยเดียว ส าหรับปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ไม่มีผลต่อการใช้บริการส านักงานบัญชีในการ
จัดท าบัญชีของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมหวัง ศุภโชคชัยวัฒนา และคณะ (2540) ซึ่งพบว่าปัจจัย
ด้านค่าธรรมเนียมต่ า มีผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี 

จากผลงานวิจัยในเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการ
จัดท าบัญชีของธุรกิจนั้น เมื่อใช้การวิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ยจะเห็นได้ว่าปัจจัยทางการตลาด 5 ปัจจัยได้แก่ ด้านลูกค้า 
ด้านต้นทุน ด้านความสะดวกสบาย ด้านการติดต่อสื่อสารและปัจจัยร่วมอ่ืนๆ สอดคล้องกับแนวความคิดทางการ
ตลาดส าหรับธุรกิจให้บริการ (2539) นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยสอดคล้องกับงานวิจัยต่าง ๆ 
ซึ่งสามารถแบ่งตามปัจจัยทางการตลาดทั้ง 5 ได้ดังนี้   

ด้านลูกค้า จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านลูกค้ามีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีใน
การจัดท าบัญชีอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด เนื่องจากกิจการส านักงานบัญชีเป็นธุรกิจบริการดังนั้น  ต้องค านึงถึง
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ปัจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอรายงานที่ถูกต้องกับข้อเท็จจริง เก็บความลับของลูกค้าและความรวดเร็ว
ตรงต่อเวลาในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนงลักษณ์ พัฒนฑิต และคณะ ( 2542) และ                
พรหมมินทร์ รธนิธย์ (2537) ผลงานวิจัยในด้านการเก็บความลับของลูกค้าอย่างดี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
นันทา ส่งสวัสดิ์ (2539)  

ด้านต้นทุน  จากการศึกษาพบว่า ค่าธรรมเนียมการให้บริการเหมาะสม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมหวัง ศุภโชควัฒนา 
และคณะ (2540) 

ด้านความสะดวกสบาย  จากการศึกษาพบว่า ท าเลที่ตั้งของส านักงานบัญชีที่ใกล้แหล่งชุมชนสะดวกใน
ติดต่อ การใช้บริการไม่ยุ่งยากมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมหวัง ศุภโชควัฒนา และคณะ (2540)   

ด้านการติดต่อสื่อสาร  จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการสื่อความหมายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน
และไม่ก ากวม ท าให้ลูกค้าทราบ เข้าใจและได้รับค าตอบได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจให้บริการ (2539) การติดต่อสื่อสารที่ดีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวความคิด
ส าหรับธุรกิจให้บริการ (2539) ซึ่งยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 

ด้านปัจจัยร่วมอ่ืน ๆ จากการศึกษาพบว่า ความมีชื่อเสียงและประสบการณ์ของส านักงานบัญชี ความ
น่าเชื่อถือของส านักงานบัญชี จ านวนผู้ให้บริการมีเพียงพอมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีใน
การจัดท าบัญชี อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมหวัง ศุภโชควัฒนา และคณะ (2540)   
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยทางการตลาดของส านักงานบัญชี โดยแยกตามขนาดของธุรกิจเพ่ือทราบความแตกต่าง
ของปัจจัยในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี 

2. ควรท าการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชีในการจัดท า
บัญชีของส านักงานแต่ละขนาด 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้  ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากงบประมาณแผ่นดิน หมวดรายจ่ายอ่ืน  (งบพัฒนาจัด
การศึกษา) งบประมาณปี 2558 สนับสนุนจากโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์  
และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ประเภททุน HRS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีเขตพ้ืนที่ตาก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ให้การสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ รองผู้อ านวยการฝุายบริหารและวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ให้การสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 
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ขอกราบขอบพระคุณ บริษัท จ ากัดและห้างหุ้นส่วน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดตากที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
การกรอกแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
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การลดเสียงดังที่เกดิจากการท างานของโต๊ะถอดชิ้นงาน 
กรณีศึกษา แผนก Baking ของบริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

The reduction of noise caused from removable plate table in the case study: 
Baking Department, DIA RESIBON (THAILAND) CO., LTD. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างานและลดระดับเสียงในแผนก Baking               
ที่เสียงดังถึง 95.04 dB(A) ซึ่งเป็นระดับเสียงดังเฉลี่ยที่เกินกว่ากฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ.2549 ที่ 90 dB(A) ลักษณะเสียงเป็นแบบเสียงกระแทกไม่สม่ าเสมอ จากการสังเกตพบว่าแหล่งก าเนิดเสียง
ดังกล่าวเกิดจากการกระทบกันของ Plate ซึ่งเป็นวัสดุที่ท าจากอะลูมิเนียมกับโต๊ะส าหรับถอด Plate ซึ่งท ามาจาก
เหล็ก 
  วิธีการทดลองโดยน าวัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาดัดแปลง เพ่ือลดเสียงดังที่เกิดขึ้น โดยมีวัสดุ 
ดังนี้ แผ่นอะคลีริค แผ่นซุปเปอร์ลีน และแผ่นยาง ผลการทดลองปรากฏว่าแผ่นอะคลีริค แผ่นซุปเปอร์ลีน แผ่นยาง 
และแผ่นอะคลีริคซ้อนกับแผ่นยาง สามารถลดเสียงได้ 3.73, 3.93, 1.05 และ 8.98 dB(A) ตามล าดับ แสดงให้เห็น
ว่าแผ่นอะคลีริคซ้อนกับแผ่นยาง สามารถลดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุด 
 
ค าส าคัญ: การลดเสียงดัง โต๊ะถอดชิ้นงาน เสียงดังจากการท างาน  
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Abstract  
 The aim of this research was “noise reduction in the baking department”. The average 
of sound pressure level in this department was 95.04 dB(A). The requirement must not exceed 
90 dB(A) in reference to the regulation of the Ministry of Labor that is concerned about the 
environmental standards of working areas (heat, lighting and noise) circa B.E.2549. The main 
characteristic of noise was impact noise. From the walk through survey in this department, 
found that the noise source was the stamping of metal and aluminum materials in working 
stations. 
 The recycled materials from production process were utilized in this study. The results 
showed that  acrylic plate, superlene plate, rubber and acrylic plate with rubber cloud reduce 
noise level according to 3.73, 3.93, 1.05 and 8.98 dB(A), respectively. The result found that the 
acrylic plate with rubber can be useful for noise reduction.  
 
Keywords:  noise reducing, removable plate table, noise  
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บทน า 
ปัญหามลพิษทางเสียงนับว่าเป็นปัญหาที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ประสบอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียง

จากการท างานของเครื่องจักรและกระบวนการผลิต ในการท างานแต่ละวันของผู้ปฏิบัติงานนั้นจะต้องสัมผัสเสียงดัง
เกือบตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานคือ อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
สูญเสียสมรรถภาพการได้ยินแบบชั่วขณะหรือสูญเสียการได้ยินแบบถาวร การสูญเสียการได้ยินเป็นลักษณะอาการท่ี
ความสามารถในการได้ยินเสียงลดลงเมื่อเทียบกับความสามารถการได้ยินเสียงของคนปกติ  นอกจากนี้ยังมีผลต่อ
ทางด้านสภาพจิตใจซึ่งอาจส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานและผลผลิตที่ได้มีคุณภาพลดลงด้วย 

ซ่ึงจากการเดินส ารวจโรงงาน (walkthrough survey) และศึกษาข้อมูลผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม พบว่าแผนก Baking ระดับความดังของเสียงที่  95.04 dB(A) ซึ่งกฎกระทรวงแรงงาน 
ได้ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง (2549) ว่าระดับเสียงดังเฉลี่ยต้องไม่เกินกว่า 90 dB (A) โดยเสียงที่มีระดับ
มากกว่า 90 dB (A) จะเป็นเสียงที่มีอันตรายต่อการสูญเสียการได้ยิน (Concha-Barrientos M. et al., 2004) 
ลักษณะเสียงเป็นแบบเสียงกระแทกไม่สม่ าเสมอ โดยแหล่งก าเนิดเสียงดังกล่าวเกิดจากการกระทบกันของแผ่นวาง 
ซึ่งเป็นวัสดุที่ท าจากอะลูมิเนียมกับโต๊ะส าหรับถอดแบบ ซึ่งท ามาจากเหล็ก 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาจากแหล่งก าเนิดเสียงดัง ทางผู้วิจัยจึงได้จัดท าอุปกรณ์ช่วยลดเสียงดังที่เกิดขึ้น โดยน าวัสดุ
ที่เหลือใช้จากโรงงานมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ อีกท้ังยังเป็นการประหยัดต้นทุนและสามารถแก้ปัญหาได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือลดความเสี่ยงของพนักงานในการสัมผัสเสียงดังที่เกิดจากการท างาน 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้ปฏิบัติงานถ้าได้สัมผัสเสียงในการท างานที่ดังเกินไป จะเป็นสาเหตุท าให้เกิดการเสื่อมของการได้ยิน หรือ 
“การสูญเสียการได้ยิน” ซึ่งแบ่งเป็น การสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว (Temporary threshold shift : TTS) 
และ การสูญเสียการได้ยินแบบถาวร (Permanent threshold shift : PTS) ซึ่งการสัมผัสเสียงดังเกินไปเป็นระยะ
เวลานานๆ จะท าให้ประสาทหูเสื่อมได้ เป็นเหตุให้มีปัญหาในการรับรู้และสื่อสารได้ จนท าให้เกิดการสูญเสียการได้
ยินแบบถาวรในที่สุด (May J.J., 2000)  

จากการศึกษาของ Nelson D.I., et al. (2005) พบว่า ทั่วโลกในกลุ่มคนท างานที่สัมผัสเสียงดังเฉลี่ยตั้งแต่ 
85 dB(A) มีผู้สูญเสียการได้ยินถึงร้อยละ 16 และพบมากในกลุ่มคนที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการ
ผลิต และ คนที่ท างานก่อสร้าง ซึ่งตามกฎกระทรวงแรงงาน (2549) ในเรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ 
เสียง ได้ก าหนดช่วงของเสียงดังในการท างาน เป็น 3 ช่วงที่ส าคัญ คือ เสียงที่มีระดับเสียงต่ ากว่า 85 dB(A) เป็น
เสียงที่มีความเสี่ยงน้อย และสถานประกอบการควรควบคุมให้อยู่ในระดับนี้ ระดับเสียงในช่วง 85 – 90 dB(A) 
เป็นเสียงที่มีความเสี่ยง ซึ่งตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (2553)  เกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาในการท างาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 dB(A) ขึ้นได้ ได้ก าหนดให้ มีนโยบายอนุรักษ์การได้ยิน การเฝูา
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ระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) การเฝูาระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) และให้มีการก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเสียงที่มากกว่า 90 dB(A) เป็นเสียงที่อันตรายและเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด ผู้ประกอบกิจการต้องด าเนินการจัดการแก้ไขท่ีแหล่งก าเนิดโดยทันที 

การแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะมีล าดับในการแก้ปัญหา 3 ระดับ ได้แก่ การ
แก้ปัญหาที่แหล่งก าเนิด (Source) ทางผ่าน (Path) และ ตัวผู้ปฏิบัติงาน (Receiver) ตามล าดับ ตามภาพท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 หลักการ Source – Path – Receiver 
ที่มา : Apple L. S. CHAN 

http://personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/source-p.htm 
 

 การจัดการที่แหล่งก าเนิดเป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (Berendt, et al., 2000) เนื่องจาก
เป็นการลดอันตรายตั้งแต่แรก และเป็นการจัดการที่สาเหตุของปัญหา ท าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน เช่น 
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การออกแบบ และ การติดตั้ง เครื่องจักร หรือ กระบวนการผลิต ใหม่โดยให้มีอันตราย
ที่น้อยกว่า เป็นต้น ดังนั้นการแก้ปัญหาเสียงดังในสถานประกอบการจึงควรค านึงถึงการจัดการที่แหล่งก าเนิดเป็น
สิ่งแรก และเป็นที่มาของการจัดท าโครงการวิจัยในครั้งนี้  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ตรวจวัดเสียงรบกวนที่เกิดข้ึนจากการท างานของเครื่องจักร  
2. ร่วมวางแผนกับฝุายวิศวกร เพ่ือหาวัสดุที่มีในโรงงานที่สามารถลดเสียงดังที่เกิดจากการท างาน พบว่า

ในโรงงานมีแผ่นซูเปอร์ลีน แผ่นอะคลีริค และแผ่นยางสายพาน จึงน ามาท าการทดสอบในครั้งนี้ 
3. น าแผ่นพลาสติกทั้ง 5 ชนิด มาท าการทดลอง โดยการน าแผ่นพลาสติกแต่ละชนิดวางบนโต๊ะถอด

ชิ้นงาน โดยเริ่มจากแผ่นซูเปอร์ลีน แผ่นอะคลีริค แผ่นยางสายพานล าเลียงและแผ่นอะคลีริคร่วมกับแผ่นยาง
สายพานล าเลียง ใช้เวลาในการวัดครั้งละ 5 นาที จ านวน 2 ครั้งต่อ 1 ชนิดแผ่นทดสอบและท าการถอดชิ้นงาน ซึ่ง
มีการตั้ง เครื่องวัดเสียง (Sound level meter) รุ่น Data logger sound level meter เลขประจ าเครื่อง 
11094239 ได้รับมาตรฐาน IEC 61672-1 Class 2 ในบริเวณท่ีท าการทดสอบ 

4. เก็บข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ 

http://personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/source-p.htm
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5. สอบถามความพึงพอใจในการออกแบบ โดยใช้ แบบประเมินความพึงพอใจหลังใช้แผ่นวัสดุลดเสียงท า
การทดสอบ 

6. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด และสรุปผลการ
ทดสอบ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาตรวจวัดเสียงบริเวณสถานีงานที่มีผู้สัมผัสเสียง 3 คน และระยะเวลาในการสัมผัสเสียง 8 
ชั่วโมงท างาน ซึ่งมาตรฐานก าหนดไว้ไม่เกิน 90 dB(A) โดยในการทดลองมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจวัดเสียงเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงแบบต่างๆ  เทียบกับไม่ใช้แผ่นลดเสียง 
 

หมายเหต ุ ระดับเสียง 
เฉลี่ย dB(A) 

TWA 8 ชม. 
dB(A) 

เปรียบเทยีบกับ
มาตรฐาน 

ค านวณได้ มาตรฐาน เกิน ไม่เกิน 

1. ไม่ใช้แผ่นลดเสยีงดัง 91.4, 89.1 95.04 90   
2. ใช้แผ่นอะคลีริค 84.3, 88.2 91.31 90   
3. ใช้แผ่นซุปเปอร์ลีน 87.3, 85.5 91.11 90   
4. ใช้แผ่นยางสายพานล าเลียง 89.4, 89.0 93.99 90   
5. ใช้แผ่นอะคลีริคร่วมกับแผ่นยางสายพานล าเลียง 80.2, 82.8 86.06 90   
  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการตรวจวัดเสียงพบว่า แผ่นอะคลีริค แผ่นซุปเปอร์ลีน แผ่นยาง แผ่นซูเปอร์ลีน
ร่วมกับแผ่นยางสายพานล าเลียง และแผ่นอะคลีริคร่วมกับแผ่นยาง สามารถลดเสียงได้ 3.73, 3.93, 1.05, 1.00 
และ 8.98 dB(A) ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าแผ่นอะคลีริคซ้อนกับแผ่นยาง สามารถลดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้นได้ดี
ที่สุด 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 อุปกรณ์ช่วยลดเสียงทีท่ าด้วยแผ่นอะคลีริคและแผ่นยางสายพานล าเลียง 
 

 อุปกรณ์ช่วยลดเสียงประกอบไปด้วยแผ่นอะคลีริคและแผ่นยางสายพานล าเลียง จากการทดลอง พบว่า 
อุปกรณ์ตัวนี้สามารถช่วยลดเสียงดังที่เกิดจากการท างานได้ค่อนข้างดี ท าให้พนักงานลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย

สมรรถภาพการได้ยินและมีความปอดภัยในการท างานเพ่ิมขึ้น ซึ่งตัวอุปกรณ์มีน้ าหนักเพียง 1.67 กิโลกรัม (ภาพที่ 2) 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา “การลดเสียงดังที่เกิดจากการท างานของโต๊ะถอดชิ้นงาน แผนก Baking” พบว่า แผ่นอะคลี
ริคร่วมกับแผ่นยาง สามารถลดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุด โดยลดเสียงได้คิดเป็นร้อยละ 9.42 และเมื่อใช้
อุปกรณ์ปูองกันภัยส่วนบุคคลที่ช่วยลดเสียง ( Ear Plug) ร่วมกับอุปกรณ์ลดเสียงที่ท าจากแผ่นอะคลีริคร่วมกับแผ่น
ยาง พบว่าผู้ปฏิบัติงานจะสัมผัสเสียงดังอยู่ที่ 64.76 dB(A) และจากการส ารวจด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
การปรับปรุงลดเสียงดังที่เกิดจากการท างานของโต๊ะถอดชิ้นงาน แผนก Baking ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกท างานอย่าง
ปลอดภัยมากขึ้น สามารถลดความดังเสียงที่เกิดจากการกระแทกระหว่างชิ้นงานกับโต๊ะเหล็ก ท าให้ลดอัตราเสี่ยง
ของการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน แต่ทั้งนี้ชิ้นงานจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายชิ้นงานได้สะดวกเหมือนโต๊ะเหล็ก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 
ของสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 

The Problems of the Cooperative Full Pack Accounting Software  
of Agricultural Cooperative Application in the 

Cooperative Auditing Office Region 1 - 10 
 

จินดา  เสถียรุจิกานนท์1 

Jinda   Satiarujikhanont    

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรในเขต
พ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและเปรียบเทียบปัญหาการใช้โปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 ที่มี
สถานภาพทั่วไปแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้จัดการสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรที่ใช้โปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 จ านวน 287 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย        
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่าง T – test , F - test และเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีของ
เชฟเฟ (Scheffe’s method) 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการสหกรณ์
การเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 ตามสมมติฐาน 
พบว่า ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1-10 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 
 
ค าส าคัญ : โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการพิเศษ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภมูิ E-mail Jindasacc@gmail.com 093-3264161 
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Abstract 
 The study of the Problems of the Cooperative Full Pack  Accounting Software of  
Agricultural Cooperative Application in the Cooperative Auditing Office Region 1 – 10 is aimed 
to study and compare the problems of the cooperative full pack  accounting software of  
agricultural cooperative application in the Cooperative Auditing Office Region 1 – 10  in different 
of generalization. The samples of this study are 287 managers of the Cooperative Auditing Office 
Region 1 – 10 The instrument of conducting data was questionnaires. Descriptive statistics 
were frequencies, percentages, means, standard deviations. The inferential statistics were 
independent sample T-test, F-test, and comparative of Scheffe     

From the results of analysis level of problem in using program of the Cooperative Full 
Pack Accounting Software of agricultural cooperative of the managers, in general, was moderate. 
And the results of comparative level of problem in using program of the cooperative full pack  
accounting software of  agricultural cooperative  of the managers of the Cooperative Auditing 
Office Region 1 – 10 was not significant data at .05  
 
Keywords :  Cooperative Full Pack Accounting Software 
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บทน า 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับ
การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน และได้
ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่สหกรณ์              
โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารสหกรณ์ (MIS) ส่งเสริมการใช้
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรให้กับสหกรณ์ที่มีความพร้อม โดยประเมินจากความพร้อม 5 ด้าน คือ            
ด้าน Hardware สหกรณ์ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และมีคุณลักษณะที่เข้ากับตัว software ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พัฒนาขึ้น สหกรณ์ต้องมี software ซึ่ง software แบ่งออกมาเป็น 2 ส่วน คือระบบปฏิบัติการและ software           
ในระบบงาน ส่วนนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า ส่วนที่สหกรณ์จะต้องมี คือ ระบบปฏิบัติการ
ฐานข้อมูล สหกรณ์ต้องมีคนเพียงพอ มีความพร้อมเรื่องข้อมูล คือต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งขั้นตอนการ
ท างานและระเบียบสหกรณ์ฯ ที่สอดคล้องกับการท างานของตัว software แต่เนื่องจากการน าโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ครบวงจรมาใช้ในสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่มาใช้กับระบบงานเดิม ยังพบปัญหาการใช้
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรจากการไม่ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ใน
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องท างานเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าเนื่องจากต้องท างานทั้ง
สองระบบพร้อมกันและไม่เชื่อมั่นในโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรว่าจะท างานได้เหมือนระบบเดิมที่ท าอยู่  

ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ จึงได้ท าการศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1 – 10 พบว่าสหกรณ์การเกษตรตามทะเบียน จ านวน 3,471 สหกรณ์ สถานะการ
ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรจ านวน 1,136 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 32.73 จากรายงานสถานะการใช้
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ แสดงรายละเอียดสถานะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่ส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2556) แสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 1  

จากความพร้อมของสหกรณ์ในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดจาก
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานภายในสหกรณ์และช่วยให้การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบความส าเร็จอย่างตรงตามความต้องการ เพ่ือให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารจัดการที่
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งความคุ้มค่ากับการลงทุน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองค์กรในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการโปรแกรมระบบ
บัญชีสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงานการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีทางการบัญชี
มาใช้ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ “พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
การเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที น าบัญชีสู่เกษตรกร”    
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1-10 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาระดับปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรใน
เขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10  

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร
ในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 ที่มีสถานภาพทั่วไปแตกต่างกัน 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

จิรทรัพย์  ปลอดกระโทก (2550, หน้า 68) ได้กล่าวถึงขอบเขตของโปรแกรมว่าโปรแกรมระบบบัญชี
ส าหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 (Web Edition) จัดเป็นเทคโนโลยีทางการบัญชีสหกรณ์ที่ถูกพัฒนาออกมาใน
รูปแบบของซอฟต์แวร์ จัดอยู่ในประเภทซอฟต์แวร์ทางการบัญชี (Specialize Accounting Software) เพ่ือใช้ในการ
บันทึก ประมวลผล และจัดท าสารสนเทศทางการบัญชีของสหกรณ์ ตั้งแต่การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น 
การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดท างบทดลอง และการจัดท างบการเงินตามรูปแบบที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก าหนด เป็นซอฟต์แวร์ทางการบัญชีที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นส าหรับให้บริการแก่สหกรณ์ภาคเกษตร 
เพ่ือใช้ในการจัดท าบัญชีและงบการเงินตามรูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. โปรแกรมมาตรฐานด้านการจัดท างบการเงินของสหกรณ์ พัฒนาให้รองรับความต้องการของผู้ใช้ในการ
จัดท างบการเงินตามรูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยการ
ออกแบบผังบัญชีที่รองรับกับธุรกรรมของสหกรณ์ สามารถใช้เป็นต้นแบบแก่ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
รายอื่น ๆ ได้ 

2. สามารถจัดท างบการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี สหกรณ์ภาคเกษตรต้องจัดท างบการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี 
ดังนั้น โปรแกรมระบบบัญชีส าหรับสหกรณ์ภาคเกษตรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะแสดงงบการเงิน
เปรียบเทียบได้ตามแบบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 

3. มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในงบการเงิน การพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีโดยการ
ออกแบบรูปแบบงบการเงินส าเร็จรูปคงที่โดยค าสั่งในโปรแกรม มีข้อดี คือ ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งานและ
เรียกดูรายงาน แต่มีข้อเสียคือ เมื่อสหกรณ์ด าเนินธุรกรรมมากกว่ารายการที่ได้ออกแบบไว้แล้ว จะไม่สามารถแสดง
ข้อมูลให้สะท้อนข้อเท็จจริงได้ทั้งหมด ดังนั้น โปรแกรมระบบบัญชีส าหรับสหกรณ์การเกษตรที่พัฒนาขึ้นนี้ จะ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดในงบการเงินได้ หากว่ามีธุร กรรมที่แตกต่างไปจาก
รูปแบบงบการเงินมาตรฐาน  

4. รองรับการจัดท าบัญชีและงบการเงินทั้งแบบมีสาขาและไม่มีสาขา สหกรณ์ที่มีสาขาจะต้องจัดท างบ
การเงินรวมตามวิธีการของหลักการบัญชีสาขา ซึ่งหากไม่มีเครื่องมือช่วยจะมีความยุ่งยากและใช้เวลาอย่างมาก 
ดังนั้น โปรแกรมระบบบัญชีส าหรับสหกรณ์ภาคเกษตรจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดท างบการเงินรวมได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 

5. สามารถเชื่อมโยงกับระบบการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินเป็นการน าข้อมูลจากระบบ
บัญชีมาใช้ประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยการน ามาค านวณตามสูตรที่ต้องการ ข้อมูลที่ได้มี
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การบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นข้อมูลดิบที่ส าคัญส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบภาวะทาง
การเงินของสหกรณ์ ดังนั้น การที่สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์แล้วจึงควรจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า
โดยได้รับผลลัพธ์จากการวิเคราะห์งบการเงินโดยทันที  

6. รองรับ Web Technology เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาโปรแกรมระบบ
บัญชีสหกรณ์จะต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้วย  Web Technology เป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันที่
มีประสิทธิภาพและสามารถท างานผ่านเครือข่าย Internet ได้ 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 เป็นการวิจัยในเชิงส ารวจ (survey  research) โดยใช้แบบสอบถาม
(questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 ซึ่งวิธีด าเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้จัดการสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ จ านวน 1,136 คน ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตารางส าเร็จรูปของ 
Krejcie, R. V. & Morgan, E. W. (1970, pp. 608-609) ได้ขนาดตัวอย่าง 287 คน และสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยเริ่มต้นกลุ่มใหญ่ที่สุดจนกระทั่งสิ้นสุดที่กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการตามความ
เหมาะสม เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ใช้หลากหลายวิธีการในการสุ่ม โดยในแต่ละหน่วยงานท าการสุ่มตัวอย่างแบบ
สัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) และสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดย
วิธีการจับฉลากให้ได้จ านวนตามที่ก าหนดส าหรับจ านวนประชากร  จับฉลากได้เบอร์ใดแล้วเก็บไว้ไม่ใส่กลับคืน
เพราะจะไม่เก็บข้อมูลซ้ า เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรที่ซับซ้อนและมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการภายใต้เงื่อนไขที่จ ากัด  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะการตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 

 ส่วนที่ 2  แบบสอบถามปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตร
ในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1 - 10 ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  จ านวน 5 ด้าน 49 ข้อ โดย
มีมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธี Likert มี 5 ระดับ (Rating Scale)  
  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหาการใช้
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 โดย
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการสหกรณ์

การเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 ตามสมมติฐาน 
พบว่า ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1-10 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัยเป็นภาพรวม และข้อสรุปผลการวิจัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามล าดับ 
ดังนี้ 
 1. สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้จัดการของสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1–10 ที่ใช้โปรแกรมระบบ
บัญชีสหกรณ์ครบวงจร จ านวน 287 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.80 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 38.30 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 67.60 และประสบการณ์ปฏิบัติงาน ร้อยละ 40.40  
 2. ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1-10 
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือวัดระดับปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านกระบวนการท างานมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้านเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลากร ด้านซอฟต์แวร์ 
ด้านฮาร์ดแวร์และด้านข้อมูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าสุด  
 3. การเปรียบเทียบปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรใน
เขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1-10 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

3.1 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการ
สหกรณก์ารเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 จ าแนกตามอายุ พบว่าแตกต่างกัน 1 คู่  ได้แก่ 
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรที่มีอายุ 31-40 ปี มีปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรแตกต่างจาก
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรที่มีอายุมากกว่า 51 ปี      

3.2  ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการ
สหกรณก์ารเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าแตกต่างกัน 
1 คู่ ได้แก่ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ครบวงจรแตกต่างจากผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งต่อไป เพ่ือน าไปแก้ไข 

ปรับปรุงในเรื่องปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1-10  ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาปัญหาและความต้องการการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เพ่ือด าเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์ 
และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีความน่าเชื่อถือ 

2. ควรศึกษาถึงปัญหาและความต้องการการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ โดยจัดอบรมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง จัดอบรมเพ่ิมในส่วนของโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ที่มีการพัฒนาเพ่ิมหรือแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือช่วยให้สหกรณ์ภาคเกษตรพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ภาคเกษตรให้สามารถใช้ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างทันต่อเวลา 
น าไปสู่ความเข้มแข็งและพ่ึงพาตัวเองได้ของสหกรณ์ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์เรื่องปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากการได้รับความกรุณา ความช่วยเหลือความ
ร่วมมือ และแรงสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝุายด้วยกัน 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ประธานกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  นิยมรัตน์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และท่านอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ  
ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล อาจา รย์ประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  นิยมรัตน์ อาจารย์ประจ าคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณวรรณพร  ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และคุณวัชรี วัชระ สีมานันท ์ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและ
แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ สหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1–10 ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างสูงในการศึกษาหาข้อมูล และในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานศึกษาวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณ
ผู้จัดการสหกรณ์ทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นอย่างดี 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณแรงสนับสนุน ก าลังใจ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ได้รับ จากพ่ีๆเพ่ือนๆ 
นักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยีทุกท่าน ผู้วิจัยซาบซึ้งในไมตรีจิตอย่างจริงใจและขอขอบพระคุณบิดามารดาที่
ได้วางรากฐานทางการศึกษาและครอบครัวที่ให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา ท าให้ผู้วิจัยมีความมุมานะในการท าวิจัย
ส าเร็จตามความปรารถนา 
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ตารางที ่1  รายงานสถานะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์  ณ  30 กันยายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางที่ 1 สถานะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-

10 แสดงสถานะสีเขียว แสดงถึง สถานะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบวงจร  (Full Pack)  จ านวน 5 ระบบ (ระบบสมาชิกและหุ้น  ระบบเงินให้
กู้  ระบบเงินรับฝาก  ระบบสินค้า และระบบบัญชีแยกประเภท) จ านวน 1,136 สหกรณ์  คิดเป็นร้อยละ 32.73 
สถานะสีเหลือง แสดงถึง สถานะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนา
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยผู้อ่ืน (CAD + Other) จ านวน  236 
สหกรณ์ และสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และบันทึกบัญชีด้วยมือ 
(CAD + Handmade) จ านวน 291 สหกรณ์  รวมสถานะสีเหลือง 527 สหกรณ์  คิดเป็นร้อยละ 15.18 สถานะสี
แดง  แสดงถึง สถานะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยผู้อ่ืน 
(Other) จ านวน 133 สหกรณ์ และสหกรณ์ไม่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีช่วยในการบันทึกบัญชีแต่สหกรณ์บันทึก
บัญชีด้วยมือ  จ านวน 1,675 สหกรณ์ รวมสถานะสีแดง 1,808 สหกรณ ์คิดเป็นร้อยละ 52.09 


